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lngiltere, bir is
tila teşebbüsü. 
nü karşılamağa 
hazırdır 

Almanların, ltalyanlara 
yardım için, Şubatta ln
giltereye bir ihraç yapa
cağı sözleri tekrar ortaya 1 
çıktı; 5 buçuk milyonluk 
bir lngiliz ordusu ile Ka
nada tümenleri böyle bir 
hareketi, lngiliz donan· 
maaı ve hava kuvvetleri- · 
le beraber del için, bek
liyor. 
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5 
KUP.UŞTUR 

1~~'::t~~!~ Otomobil bekliye 
istiliyaha-bekliyeölenhasta 
zırlanıvorlv 1.1 hk.k t b 1 d ---- a ı a ı a a aş a ı 

Sarıyer Hükumet tabibi Bebçe- • 

Bu teşabbüsün . 
Ş b tt 1 Bır hastayı muayene etmiyen dok. 

u a a hyt apı •1 tor hakkında tahkikat yapılıyor 
ması mu eme 

• tin kendisine müracaat eden bir 

l• •ıt h f hastayı muayene etmediği hakkın· 
ngı ere QZlT. ' da yapılan şikayet Vali ve Beledi· 

V · gt ı9 (A.A) B. 1 ı. 1 ye Reisi Lôtfi Kırdarın nazarı dik· 
aşın on, . - ır eş•.,, 

Am ik · J'" · kt" 1 1 katini celbetmiştir. Lütfi Kırdarın 
er a reıs ıgıne va ıy e nanı- .1 Sıbh t l"d" 1 ..... h 
. . . ı ernrı c a .ı:· u ur ugu emen M ihverin, harbin aill'

lık merkesiai Akdeni· 
ze naklederelr. İnıı;ilte-

reyi evveli İmparatGrlulr. cephe
ıindea vurmak planı, İtalyanın u
keri bec:eribidiği yüzünden suya 
•üşmii§tlir. Bilakis, bu plin, şimdı 
lnıı;ılterenin malı olmuştnr ve İn
cilttler, mihverin A.kdeııize uza
nan bacajtını vuımağa başla.nuş-

1.ardır. İtalyan donanması, Akdeniz 
Jıüimiyetini ele ıı;eçirmek §Öyle 
dursun, hatta Maltayı iskat gibi, 
~unanistaru istila gibi iJleri de ba· 
pramamış, bilikis İngilizlerin mu
vaffakiyetli hava, deniz harbi -ga
riptir ki İtalyanın bütiin ümitleri 
bu haYa • deniz harbine dayanıyor
du- İtalyan don.anmasını, uzun :ta· 

man için, herhangi esaslı bir hare· 
kete teşebbüs imkanından mahrum 
etmlıtir. İspanya veya Fransadan 
biri, yahut her ilr.isi birden İngilte
re aleyhine harbe girişmedikçe -ki 
şimdilik Akdenzin garp ufukların· 
dn bu ihtimalleri belirten bulutlar 
görünmüyor- bu denizde, harp va· 
ıiyeti aydınlanmısln'. İngiltere, er. 
ıı;eç, İtalyayı mağh'lp edecektir. He. 
le, İtalyanın deniza§ın toprakla· 
rında bu mağlubiyet, muhakkaktır. 

zetliğı:ı:H koymuş olan B. London, abk"k . d" ·•-• t . . t ı ata geçmış ve un f1-...ye 
Bir inci liz hücum botu torpillerini attıktan sonra~ yd~ptığ.ı t~~ seyahatten Vaşıngton3 olunan doktorun ifadesi alınmış-

onmuş ur. 

Almanya, İtalyanın böyle eriyip 
gitmesine sayirei kalacak ve miit· 
!dikine yardım etmiyecek mi? Bu 
ihtimal, kolayca kabul edilemez. 
Almanya, İtalyanın, Fransa gibi, 

•pes> denıesine razı olamaz. Buna 
mani olmak için, mutlaka, bir §ey· 
ler yapmak istiyecektir. Fakat, Al· 
manlar, son giınlerde pyi olduğu 
ırihi, İtalyayı işgal etseler dahi, 
İtalyanların denizaşırı yerlerdo 
mağlup olmalannın önüne g~e
qıezler. Çünkü deniz halr.imlyeti 
olmadıkça denizaşırı ııefer yapıla· 

pıaz. Bir kısım Alman bava knv· 
vetlerinin Llbyaya gönderilmesi 
dahi, işi uzatırsa da, mukadder ikı
beti değiştiremez. Çünkü, nihayet, 
Llbyadaki ve ~arki İtalyan müs· 
temlekelerindelti benzinin tükene
ceği gün gelip çatacaktır. 

Almanyanın İtalyaya, doğrudan 
doğruya y~rdım etmek fikrinde ol· 
madığlDlD bir delili de, Alman 
matbııatıDJn İngilizlerin Mısırın 
Garp çölünde ve Bingazide kazan
dığı muvaffaki)etleri küçük gös• 
termeğe ralışmalarıdır. o halde, 
Almanya, doğrudan doğruya İn· 

giltereye taarruzu tercih edecek· 
tir. Bu, ister bir yıpratma harbi, 
ıster bir yıldırım taarruzu şeklin
de olsun, Aln•aııya i~in, bulundıı

t,u coğrafi • sevkülccyşi vaziiet 
itibarile daha nıümklin bir hare
kettir. Nite!iim, Vaşin!rtovdan ge-

(A.rkuı S. 6, Sil. 1 de) 

Çcrçilin Nutku 

istila teşebbü -
süne karşı 

tedbirler alındı 

Bardia 
Tazyik 
Altında 

• 
lngiltere .;ukabil ta· Siddetli muha~eba 
arruza oeçebLecek hala devam edıyor 
bİf Orduya fflBIİkfif Habcşistauda isyan 

hareketi büyüyor 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter bil-

diriyor: 
Avam Kamarasında askeri vazi

yet hakkında beyanatta bulunan 
Başvekil Churchill, sözlerine Ame
rikadaki !ngil!eı·e büyük elçisi Lot
hian hakkında bütün takdir hisle-

(Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 

Kahire, 19 (A.A.) - Öğleye ka· 
dar Kahirede alınan haberler Bar
diya ch•arında muharebelerin de
vam ettiğini göstermektedir. Bun
lardan başl.a çöl harekatı hakkın· 
da yeni ma!Umat alınamamıştır. 

İngiliz umumi karargihı motör-
1.\r l n<ı s~. e. Sii. 2 M) 

Manş Denizint'e B. London, Hitlerin fogiltereyi tırŞikiiyctçi vatandaşın da ifadesi 

1 
Şubat ortalarına doğru istila etıneıı 1 t T-L•-'L 1 t" · ·· .. a ıruru~ ır. ıu.ı.ııı..uıı.a ne ıcesıne ıo-

1 •ı• b t} b• niyetinde olduğunu, resmı ve enun . ed 1 ıl --•· 
ngı iz O arı ır re ıcap en muame e yap a....,.. 

bir kaynaktan haber aldığını sôy· 
ı . . tır. AJ iaşe emıştır. Diğer taraftan Galatacla Arap nan ALMANYA İSTİLAYA camiinde oturan Sıdıka Erlr.ök is-

gemı" • • ha tJrdJ HAZIRLANIYOR minele bir kadıncağızın gece hasta· 
$101 Londra 19 (A.A.) - Tayyare in· !anması üzerine Beyoğlu imdadı 
~ :.Oşaat nazırı Lord Beaverbroo.k, i· sıhhi merkezinden talep olunan 

rad etmiş olduğu bir nutukta baş· otomobilin gönderilmemesinde ld
lıca şunlan söyle~tir: ıWn mcsullyeti oldujlu da dlin •· 
•- Düşmanın önüınil:ııdeki ha· raştırılınıştır. Hasta lr.adm; nakli· 

1 hardan evvel İngiltereyi istila et· ye otomobili gelmediğinden basta-

Bir Holanda ve bir 
Norveç Vapuru At
lanfikte torpillendi 

mek üzere hazırlanmakta olduğu- (Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) 
(Arkası Sa. 5. Sü. 1 de) 

Vali ve Belediye Reisimiz 
Dr. Lil.tli KIRDAR 

Amerika 
Kararını 

Londra, 19 (A.A.) - Bahriye ne· 
zareti dün gece aşağıdaki tebliğı 

neşret~tir. 

Bu sabah e11kenden Belçika sa

hilleri açıklarında keşif taarruzla
rı yapan hücumbotlarımız, al\ı, ye
di bin tonilatoluk büyük hır atış
man iaşe gemisine karşı muvaffa
kiyetle neticelenen bir hücum yap
mışlardır. Dü.~man vapurunun su- ı 

lar içinde ·kaybolduğu görülmüş

tür. Bu vapur İngiliz hücumbotları
na mitralyöz ateşı açmak için uğ
raşmış ise de muvaffak olamamq

1 Veriyor 
l uy··k •k M .. d u se u a. 

tır. 

(Arkası Sa. 5, Sil. 5 de) 

'Münakolôt Vekili 
Deniz Ticaret Li
sesini ziyaret etti 

---·---
vekil Pazar günü 
Silivriye gidecek 

Bir müddetlenberl şehrimizde 

bulunmakta olan Münakalat V eki· 
li Cevdet Kerim İneedayı şehrimiz
deki Vekalete bağlı müesseselerde 
tetkiklerine devam e~"l'!ektedir. 

faa He1cti., 
teşekkül etti 

---·---
lngiltercye verilecek 
e11ıhan1n kı; mc:b ~ 
miiyar 500 milyon .. 

Bitler, Fransız • lspauyol hududun da Franlr.o ile yaptıj:ı goriışnıeoe 

VB§İnırton, 19 (A.A.) - Nevyorll 
1 Tim.es gazetesinin a~ina;ton ıuu· 
· hııhıri bıldiriyor: 

•Birleşik Amerika ve demokra
siler için hayati bir ebeınmiyetı o
lan harp malzemesi iıual:itmın ka· 
bil olduğu derecede teı,rii meselc
~i hakkında dün akşam Uuzveltin 

. '"''"' 
AS KERT, 

SIVASl 
VAZIYET 

100 Alman tayya· 
resi hiç bir rol 

oynıyamaz 

· Gl. F ranko yeni 
fedakarlıklara 
h ı 

harbiye nazırı ile yapmış olduğu 

azır o m a n 1 n konuşma, bir •prensip itilifiyle. ,. ı nelkeleumiştir. Bu görüşmede bar

manaSlnl an attı 1 biye nazırı Stinıson'daıı başka bab-

ı 
riye nazırı Knoks ile her iki neza· 

G 1. y hd t·f • retin müsteşarları da hazır bulun· aye: spanyanın ı • ı 1 muş Ut'. 

Muharrir, bu mtinkeı·elerin ne-
Sarragossa, 19 (A.A.) - D. N. B. ticesi olarak Stiınson, Knoks ve 

ispanya devlet reisi General Fran
milli müdafaa encümeni reisi 

Yunan • İtalyan cephesinin vaziyetini ııösteren harııa 

Ankara haberleri !Metaksas Dedi ki 

: Vekil, dün sabah memur mesai 
saatlerinin başladığı saatlerde Dev· 
let Den1zyolları İşletmesinin Top
hanedeki merkezine gelerek bütün 
servisAeri dolaşmış ve memurlarla 

Ceııbolenlea &tınan son bııber· 
tere riro Garp çölünde İıı&'ilWu · 
taamızlaruwı ik!n.cı ı..ıwıı ma. 
ntfakl:reUe inkişaf elUrlrl< .... 
Yunan kavveilerl de ArnavuUuk
ta :reıılden mewller elde etme&· 
ledlrler. in&'lhderln alır tuyikL ; 
ne kaJ1Jl mukavemd edemiJec&-- 1 

tini eYVelee ete söyleditımb İlal· 
(Devamı Sa. 5, Sü. 5 de) 

co refakatintle harbiye nazırı oldu
ğu halde dün Sarragossa'dalti as
keri mektebi ziyaret etmi§tir. 

Subay ve talebeye kısa bir hita
bede bulunan General, dahili harıı 
safahatını gözden geçirdikten son
ra, yeni fedakarlıklar yapmağa ha· 

Knudsenden mtirekkep bir •yük· 
sek müdafaa bey'eti• teşkil edile
ceğini de ilave eylemektedir. Bu 
hey'etin vazifesi sırf silahlanma 
r;ayretioi tahakkuk ettirmek ola· 
cak ve kendisine lbımgelen s.ala· 
hiyetler de verilecektir. 

(Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) 

Y • k } •• k "it l Q d zır olmanın lüzumu üzerinde ısrar iı se t mura a- a yan r usu M [p lE IK v AK o N DA etmiş ve kara, deniz ve hava ordu: 

be heyeti. 1\Vlec- ta a men tah. ::::::=::;==~=================--=--==!arına mensup herkesın gayesı, 

RUZVELTİN TAVSİYESİ 
Nevyork, 19 {A.A.) - Nevyorlı; 

Times gazetesinin Vaşington mu· 
babirine ıröre, Ru~velt, istih>al 

(Arkası Sn. 5, Sü. 6 da) 
11 ı . . İspanyanın vahdeti olması lizım 

l d • d• k • Tarıhı eserlerin en mühim ol uğu ııibi, bugüne geldiğini beyan etmiştir. liste top an 1 rıp e ı.ecc tır ,, kadar De§redilen tarihi tefrika arın en heyecanlısı •• 
(Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) Arna-vu-tlu-k: ita lyan •s- a g"' a 

1 
n '' n e ı• (~;.,,,0-......-il~r:.~~il=. =~ ....... ---l~ç~l-n==--=cl""=~,,,,,,,,,;~..:..-::.:..:..:) 

~ kederi açlıktan ölüyor U 
' Atına, 19 (A.A.) - Yunan Baş- ,, a m d o 1 s n 1! • 

,. - • ---=------- . 
~ iSEN DE SEVECEKSiN !I 
\ • ETE. iZZET BENICE'nln 8 

• • • 
" Yeılııl•c•lı Kitap, Gösyeıları, Yo•ma, • 
laıirap Çocufa, Beı Hasta V•r, Çıldıran • 
Kedın ., ibdelarınıl• llÖ•t•rdigi herıltula

ıle ed•ti bir ltudr.tle yasdıfı lıa romenı 

ı kumandanlıgının dun !akşam neş- li Üstat Ziya Şakirin kalemile hazırlanan Yazan: A. ŞEKIB rettığı 59 numaralı teb ıgı. bu eser 
Cephenin nıuhtelıf nokıalannda iKDAM okuyucuları için en mükemmel bir yeni Bamdolsua •İkdam. da kendisi- Çünkü 0 cçokluk• un da stGlı.u ve 

muvaifakiyetli mevzii hareketler yı 1 hediyeıi olacaktır. ni kiğıt uçnrumuna sürükledi ve hesabı yok. Hepsi bize ayar . 

ı 
olnıuşt~r. Aralar~a bir kaç su~a~ diğer arkadaşları eibl 6 sayfa çıkı- _ Başa ıreldi ... 
olmak uzere bugun yenıden bır <;Ok B " d d 11 

• yor. Ancak hangi hesapla, hangi Diyor ve çekiyorlar. Rekabetin 
. esır aldık. Büyük miktarda malze- i g a ın o un erı kağıt stokuna güvenerek çıkıyor?. şakası olur mu?. Baka meslekler-

i- me de iğtınam edilmiştır. İşte burası malfun değil. Çünkü ne de birbirini koruma, kollama val'-
BU A KŞA DAN 1 T 1 B A R EN Atına, 19 (A.A.) - Yunan top· hesabı var, ne de ıtoku. Amma, dır. Babıali gazeteciliğinde tersine, 

~ çusu Arnavutlukta Chimara lımanı İkdam böyle diye, diğer gazetele- biribirini batırmak ga reti hiikim· SQN TELGRAF da okuyaca·ksınız fi ile Tebedelcni ve mevkiin şarkın- ıl Ali Resul'den sonra daha büyük bir zevkle taki,p rin çoğunu da bundan farklı mı dir, Batıncıya ve batırmcıya kadar 

\.iiiiiı,.......,._ .... .,...-......... -.,-illiiiiiiiiiiılliil-..,._ ..... _iiİiii_•~ (Dennıı Sa. 5, Sil. 7 de) . edeceğiniz yegane tefrikadır. ~ Ji11m7, lla)-ır ve •• ıulal (Arir.alı $a. i, Sü. ı U> 
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Büyük Tarihi Tefrika: 121 

A ESOL 
GONON 
TENKiTLERi 

Esbabı mesalihi 
hiçe sayanlar! 

l • 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Halife'nin emrile, oğlunu öldürmek 
lmcmı" Askeri'nin evi basıldı • • 

ıçın, 

Elinde bir dilekçe veya bir eli· 
lckçe nwııara•ı ile resmi bir daire· 
niu eşiğini aşan votandaş, kapıcı- [ 
lilDJan, hademesinden, ka ıt me

Bu hareket, Bağdat sarayının bir fırkanın (Muheın:ıned) e biat murunJan müdürüne varıncıya ı 
derhal göı.Unü açtı. Kendi inzıva ettikleri haber alımr alınmaz, va- kadar, vatandaşların işleriue bak
köşCsinde, taat ve ibadat ile meş- ziyet değişti. Bağdat sarayında, mak, vatımdaşlara kolaylık göster· 
cuı olan (imamı Hasan Askeri) büyük bir tehevvür husule geldi, mekle ıııühdlef olanların gözlerin
bak.kında derhal bir takım §Üphe- hiddetine mağlüp olarak, saray er- de •baş bel~sı. tilbirinin canlan· 
lıer uyandı. Bazı müfsitler, bu fır- kanından bazılarını celbetti: llllŞ bir heyulisı kesilir. 
eattan istifade etmek istediler. 1- - Derhal, (Samra) ya gidiniz. R4'sırıi dairelerdeki küçük me-
mamı Hasan Askerinin, gizlice bü- Vefat eden (Hasan Askeri) nin oğ- mur, ııÜ) ilk dağları ben yarattım 
f'Ök bir isyan hazırlığı ile I"ne§gU! !unu katledıniz. Kafasını ktSıp ba- diyen bi~ nıfuıtebit, hademeler bi-
tolduğuna dair, halifeye pek heye- na getiriniz. rer diklnlörtleıı, mukayyit ve mil· 
'181111 lıırberler verdiler. Diye, emir verdi. mcyyizler, •matma<el saat. in tc-

Halife, derhal İmamı, Sarnrada'l Bu emri alanlar, derhal Samd lefonda saati söylemesi gibi ııı sa

getirtti. Evinde uzun araştırmalar kasabasına koştular. (İmamı Hasan h;plerine •yaruı gel!· diyen bi, 
yaptırdııktan sonra, kendisini bir Askeri) nin evini vastılar, Çocuğ•.ın Jlevi kukladan başka bir şey detil
istintak heyetine verdi. Fakat 1- nerede olduğunu 6-0rd'1lar. KendL dir, 
manu Hasan Askeri, büyük bir ta- lerine g00terilen ( Serdab ) a &efle itiraf edelim ki, hala ıne· 
»katle kendini müdafaa Merek ha- daldılar. Her tarafı taş ile örülmüş murların çoğu hükumetin verdiği 
,.tını güçlükle kurtarabildi. An- olan o serdabda, hiç kimseyi bula- şiddetli emirlere, tamimlere rağ

eelı:., halife tarafından tekrar Sam- m~-lılar. Kaçacak ve saıdanacak men masalarının başına geçip kol
ııiya gönderilerek, orada babasının hıç bir delik ve ~ği olmıyan o tuklarına oturnnca kendilerini dev 
,mni beş sene mahpus yattığı zin- taştaş odada, a:radtldarı çocuğu bu- aynasında görüyorlar ve esbabı 
61.n gibi evde, ikamete memur edil- lamayıru:a, hayretler içinde kaldı- mesalihe, deve gözü adesesi ile pi
ti. lar. reye bakar gibi bakıyorlar. Onlar 
1maım· Hasan Askeri, Hicretin Kü9ük imam, o günden itibaren, için, kalem odasına giren bir ya-

1154 üncü senesinde, yirmi sekiz kendisine biat edenlerin nazarında bancı uykularını kaçıran, gerinme-
2'Wfl.nda oJduğu halde, terki hayat (Kudsiyet) kesbettı. Ve: luine mini olan, esnemelerine ra
etti. Mübarek nqı, pederinin türbe- - İmam, Cenabt Hakkrn emir ve hat vermiyen, sohpetleril'i yarıda 
ili yanına defnedilerek, (Ali Re.sil!) iradesi ile, ~aklandı. Onnn bu gay- bırakan bir tufeyli, insanı taciz et
auhi.pleri terafından, orada yeni bubiyeti, muvakkattir... Seneler mek içiJl yaratılmış füzuli bir mah· 

blr tütbe Wcude getirildi. \'<! asırlar geçecek. İmam, tekrar IUktur. 

* 
zuhUI" edecek. Bozuhnu.ş olan (Ni- Memurun hakir telakki edip hor 
zami Alem) i ıslah ederek, Meş- gordüğü bu mahluk vatandaştır ve 

12 iN'ct İMAM rıktan Magnma kadar bütün dün- memurların vatandaşa karşı ta-
İMAMI MUHA'MMED MEHDİ yaya hük.ıneyliyecek. kındıkları tavır bir ıztırap mevzu-

(İmamı Hasan Askeri) Samra {l) .. Diye, b~ hüküm verildi. Ve o udur. 
kasabasında (N . ah N gunoon itibaren, Bu (kayıp 1- Münakalat Vekilimiz Cevdet Ke-

. . . . er~'.5 - Y u~ • . er- marn) a, {Medhi), (Muntazar) ve rim İncedayınm da, Deni.zyollnrı 
116 ~ ~ ~~~ı 1~ ız:ı~ (Kaiın) ünvanları izaj:e edildi, Umum Müdürlüğünün acentelik 
:.; ~ .,rkeı. eçıoctık va\~sül~. Küçük (İmam) ın kaybolması bürosunda bu ı:dıraba ~it oldu-
Ekro an) efendimiz" .t~. künu hak.kında, şöyle bir rivayet daha 1 ğunu okuduk. 

em ın ısım ve - dır f"'Muk ed · · d uh · k ı· V k·ı· · 
1 . iza! t (Muh ed var ··· .,.,.. , p crını son ere- M terem Mtina a at e ı ımız, re erme e en amm ve d ___ ,,, P de . f t tt" - . da . . d . (Ebülk ) tesmiy edilmişti e esv.,nu. e rı ve a e ıgı za.. o sına gıren bır vatan aşa ne ıs-
1'00<> ıı:n-m emt tti .e b ' ınan, ~uk müteessir ve muztarip tediğini sormak zahmetine bile 

.mı:~ bet~~:'::.:. u(z: o~n:ıasın dl!e, bu. acıklı hadise ken- katlanmayıp ba~kitibi ile senli 
Resöl) aftarlarmd ... __ ,__ _ dısınden gizlendi: benli yarenlik eden baş acente ile 

tar an u=wu l te Ped . kırl rd . . t-ieddüt etti! . - erın, a a gez.mıye gı katibini cezalandırmış. 

__ Bu ikü~ ğu (İm t) ti. Biraz sonra gelecdi;. Esefle itiraf edelim ki, esbabı 
çocu ame Denildi mesalihi yan çizenlerin cezalandı-"'.""4'üne. n:SU çıkarıp t:ı kendisine Halbuki ~·"" bekledi. Pederi 

u.t eder , -.~- nldıklarını ancak yüksek makam 
...,Deci"! ız ·• gelmedi. Bunun üzerine küçük 

ı er sahibi şahsiyetlerin ini teftişleri 

Faka 
·bil"'- (İ . ) . (Muhammed) babasını ara.mıya 

t - anara mımııyye ıs- . neticesi duyuyoruz. Halbuki ıztı-
minde bir fırka teşkil eden- diğeı karar verdi. Kırlara çıkarak. dola-

t (Muh ed) b" 1.. şırken kasabaya yakın olan hır ma-
seva amm e ıat uzu- • ird. B" d h - ·· __ ,. 

rap her günün ve herkesin mevzu

ndur. Bunun için, halkı hiçe sa-

rz: D A Jlll 

Et fiatı üzerinde tah- l 
kikata karar verildi 

Celep ve kaaapların dün Valinin riyasetindeki mü

rakabe komisyonu toplanham<la ileri sürdükleri ao

ı beplerin doğru olup olmadıiı hayvan mıntakala-

lı_ n~dan tahkik 'edilecek~· ·~~ ====-....._, 

Ddğru değilse celepler muhakemeye verilecek 
Müraka!Y! t(omisyonu Belediye-! le Trakyaya fazla koyun getirile

nin raporu üzenne, et .tiatlarının memiş ve İstanbul için ayrılan 
yüksel~inl tetkik etmek üzere dün 1 hayvan miktarının mühim bir kıs
Valı ve Beıediye Reisi Dr. Lutfi mı Trakyaya ııevkedilmiştir. 
Kıı· •·m Reisliği altınd:ı. fevkali- 3 - Bu yıl Aıuıdohıdaki alaka
da bir toplantı yapmıştır. İçtimada darlar kavurmacılığın daha kiırlı 
celeplerle perakende satış yapan neticeler verdiğini görerek hay
bazı kasaplar da hazır bulunmu9- vanlarını kesip kavurma yapmış
lardır. !ar ve fiatların yükselmesine. sebep 

Koıni6yon belediye raporuna gö-lolmuşlardır. 
t•e vaziyetin normal olmadığını Fiat Mürakabe Komisyonu ce
bilc;irerek celep ve kasaplardan fı- lep ve kasapların bu iddialarını 
atların derhal düşürülmesini iste- kafi bulmadığından vaziyetin bir 
mış ve tereffüün sebebini 80nnuş- kere de koyun mıntakalarındPn 
tur. sorulmasına ve buralarda esaslı 

Koyuncular et fiatlarının yükse- tahkikat yapılmasına i<arar ver
l~ini şu üç sei:ıebe atfetmişlerdir.! miştir. Netic~ye göre fiatların yük-

1 - Koyun mıntakalarında arpa ııelişi gayritabii olduğu anlaşılır>'\ 

~ saman fiatları yükselmiş oldu- buna sebep olan celep ve oka.saplar 
ğundan koyun fiatları da aı-tmıı:tır. Milli Korunma Kanunu mucibin-

2 - Bu serte muhtelif sebepler- ce T!'ahkeme~ ., verilecektır. 
~~~~~~--1'11111111-~-~--~~ 

Hastaya gitme
yen doktorlar 

Vali Etibba Oda!.ınıı 
tebligatta bulundu 

1 

Amerikadan35 
otobüs gelecek 

Beıedıye bilahare bu 
miktarı arttıracak 

ram vay durak 
Iarı azalacak 

.Bunları tesbit için bir 
komisyon kuruldu 

Tramvay durak yerlerinin 
bir kısmı kaldırılacaktır. Bun
ları mahalleıı tetkik ve tesbit 
için Belediye Reis muavini 
Lutfi Aksoyun reisliğinde bir 

1 
komisyon teşkil olunmuştur. J 

Ba komi.iyon dün enıniyet 6 
neı tııhe müdürü Faik, elek
trik, tramvay ve tünel idare
leri umum müdürü Mustafa 
Hulki, Belediye neşriyat, is
tatistik şubesi m!id!irü Eşref 

Şefikle diğer alikadarlarlB 
iştirakile ilk toplantısını yap
mıştır. Tramvay arabalarının, 
durakların çokluğu yüzünden ı 
seferlerde fazla vakit kaybet
tikleri neticesine varılmıştır. 

Bir esrar kaçakçı 
febekeai yakalandı 

Muhafaza teşkilatı memurları İs
tanbul ile Bursa arasında esrar ka
çakçı lığı yapan bir şeb<:k" meydana 
çıkarmı.şlardır. Muhtar, Mustafa, 
İsmail, Ahmet \"O Abdurrahma:ı 

isminde beş kiş;den mürekkep o
lan bu şebeke İstanbuldan temin 
ettıkleri esrarları Bursaya götıu·
mekte ve bunları köylere varınca
ya knd•r dağıtmaktadırlar. 

Bursa emıüyet memurları ile mu
hafaza memurları tarafından yapı
lan bır araştırmada bu kaçakçıların 
üzerinde 23 kilo esrar zuhur elmi' 
ve haklarında kanuni takıbata ge Şehrimizdeki bazı serbest do~-, Belediyenin ılk partıde Basra yo-

torların gece veya soğuk havılar-, ille Amerikadan getirteceği oto- çilmiştır. ___ -0----

da: ıbüslerin 35 tane olacağı anlaşı:- M U 1. E ,-.; ER R / IC. 
•- Otomobilim yok. Ben ken- mı.ştır .Bu hususta 800 küsur b;n 

dim hastayım. Bu soğukta otomo- 1 lira döviz müsaa~esi alın~~tır. icra dairelerinde 
bilsiz nasıl sokağa çıkarım!• gibi Fakat 35 otobus te şehır hatları- yılbaıı tatili 

ifadelerle hasta muayenesine git-1 na gayrikafi geleceği anla.5ıldıgın• Yılbaıp dolayısile dosyaların tas· 

med_'kleri hakkında bazı şikayetler 1 dan bilahare bu miktar çvgallıla-ı '.'j{i ve ~~v. ri için İstanbul icra .da: 

yapıhruştır. Ortaköyde, oturan Ha- caktır. ır~lerı Kanunuevvelın 30 Ye 31 ıncı 

san isminde bir vatandaş ta Uç 
doktorun bu şekilde muamelesine 
maruz kaldıgını iddia etmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi D<>ktor 

Lütfi Kırdar dün bu iddialarla e-

BELEDiYE 
!jÜnlerHe lkincikı1.nunun 2, 3, "~ 

4 üncü günleri. acele mevad müs· 
tesna olmak üzere müracaat kabul 

Arsa ve kuyulara etmiveceklerdir. 
çöp dökenler 1 · 

Makaralara kar haddi 
nd 

..ıw+ _,,,
1 

V garaya g ı. ır a a, gorunm.,.,ı. 
ıınu a ısrar .,~.e1-uı a-. e: H h ide b . d h ah"L 

_ Cenab Hak. (Y ah ) ve er a u rıvayet a a s ''' yanların ceza görmeleri için, me- hemiyetle alakadar olmuş ve cO
selii Dahiliye Vekileti müfettişle- tamvbilim yok!,.• diye hastaya git-

Çöplerin, Kadıköy, Moda, Eren- kondu 

dünkü 

!O - Bml-.;(.lY.A:-ff:'/ JA49 
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DIŞ~~-~ 

POLİTİKA 

ispanya -ve 
Tanca 

y_,., 
Prol. Hüseyin Şükrü Baban 

A vrupadan Afrikaya ve 
hatla Okyanuslara k .. 
dar wıanan geniş boğuş-

ma ve top, bomba gürültüsü olma· 
, sa etrafında hayli mürekkep sar
folunaeak, birçok konferanslar top
lanacak olan eski dünya muvaz&
nesini bmacağı için her taraftı: be
yecaıı ve teliş uyandıracak ve bel. 
.ki de ıilih şakırtısını bile isti!· 
zam edecek bir hadise 5.deta poa
taya bir mektup atılmak kadaı 

sessiz bir şekilde cereyan edivercliı 
Tanca davası. 

Tan.,a, malum olduğu veçbile 
İspanya Fası arazisi arastna sı .. 
kışmış ve bir yüzü Bahriınuhite 

nazır, diğer yüzü Cebelüttarık Bo
ğazına hakim çok dedikodulu ve 
beynelmilel mahiyeti haiz bir şe· 
hirdir. Büyük Britanya Cebelütla· 
rık müstahkem mevkiinin hemen 
karşısında adeta berikini iptal &
debilecek miknet ve kudr.ıtte hiı 

şehrin büyük bir devletin elinde 
bulunmasını istemediğinden Tan· 
ca birçok tahnvülat ve inkıliplar 
l"tİrmif ve bir aralık adeta Al
manya ile Franaa arasında bir har
bin yani bir cihan m!isareasınuı 

başlamasına bile sebep olabilecek 
bir mahiyet geçirmişti. Mukadde
ratı Umumi Harpten evvel aktolu
nan büyük bir konferansta İtalya
nın o zamanki samimi itilaf devlet
leri olan İngiltere ,.e F'ransaya mü
zaheretile bu şehir İngiltere, FYan
sa, İtalya ve Jspanyanın müşterelı 
idaresine bırakılmıştL Bu idare sa
yesinde alitkadar her devlet ora· 
daki nüfuzunu mali, iktısadi, siya
.;, harsi arttırmış, her biri kend.i
siııe mahsus bankalar, mektepler, 
postahaneler, gazeteler, hayır mü
esseseleri kurmuştur. Adeta hu 
hususta her devlet diğeri ile hiı 

nevi nüfuz yarışına girişmiştir. 
Muhtelif itiliıfnamelcrle Tanca

da bir kontrol komitesi, i.ltihbaral 
bürosu ve teşrii meclıs teşkilitı 

yapılmıştL Bütün bu durum İspan
yanın hiç de iyi nazarla görmedi
ği bir keyfiyet ti. Kendi Fası arası
na sıkışmış bu beldenin böyle bir 
imtiyaz ve hu&usiyeti olnıaı..ı is
panya Fası al1.>yhinde her tiırlü 

talırikit ve iğtişaşların buradan 
idare olunmasmı müstclzım olu-"--) ~.ı. ' 

1 
d ya (P olacak ki, (İm;ımiyye) fıkasına 

ı:ı.:;a ya ,~~ yaş arın a ey- ( - 1 • • 
pmber) lik venniştir ... Mademki, mensup. o~an A evı) !er'. bu maga-
Ali Res\U da bu çocuktan bakşa r

1
ayaHbuyuk hbır e.~emmıyet ~erır-t 

"'·tid ) ed k '-'- k 1 er. emen er gun, orayı zıya re 
..,..... ar ece """se a mamış- ed 1 H tt" "tik tla k al" .._ Ş h- '-'- 0• t ek !' er er. a ıı, ı a rı ço g ·p ..., .. u .....,.,, ona ıa etm azun-

1 
ha .. 

ıiır o an zı safderunlar, gunlerce ma-
. ğaranın kapısında oturarak oradan 

"Diye, i-ddi a ve ısrarlarına bir şe- (Gayip İmam) ın çıkmasını bek
lci! verdiler. 

rinin maliye dairelerini, Adliye Ve- miyen doktorlar varsa bunların 

kileti Müfettişlerinin Dahiliye· tes;ıitinl ve badema bu şekilde her 
dairelerini, HlalcttaJin bir va- ı hangi bir hareket görü ürse teczi-
tandaş, işini gördürmek istiyen 

bir kimse gibi llola~maları faydalı 

olur diyoruz. 

Seliimi lzut StDES 

yeierini Elibba Odası ve Sıhhat 

Müdürlüğiine bildirmiştir. Etiboa 

Odası da iddialar hakkında tahki

kata ılıaşlamıştır. 

köy, Suadiyc Bostoncı ve civarında
ki bazı köşlerin önüne ve arsalar
la, boş kuyulara atıldığı görülmic5 
ve çöpleıi buralara döltenlerııı 

şiddetle tecziye olunma!arı bildi
rilmiştir. 

Dünkü ihracat 

Dün muhtelif memleketlere 170 
bin l:ralık ihracat yapıJn./ •r. Bu 
mallar meyanında Romanyaya kes-

toplantısında makara fiatlarını d• yordu. Birçok Rij mücadele ve is
ksbit etm·, ve muhtelif cins maka- yaolarında ipl~rill 'faucadan çekil· 
ralara mali) et fiatl~rına göre yüz-1 eliği zannı hasıl olnııı~lıı. Hde son 
de 14 - 20 arasında azami kfir had- 1 dahili mücadele sıraomda &us Kı
rli tav: l etmiştir. Bu fiotlurdan faz- zıl donanma.ınııı Tancaya &irmcsi 
laya satış yapanlar derhal teezir-> daha o zaman bir in[ilaka sebebi· 
edilec~kleruir. yet verebilirdi. Fakat Gcn\!ral 

!erler. Ve bu beklemenin beyhude 
dmamı Hasan Askeri) nin, hali· olduğunu söyliyenler de: 

le (Mı'.'ıtemet) zamanında vefatını,, _ Mademki (Hızır Ale~isJam) 
!.Ptrniştik. Onun vefatı haberi 

Bağdat sarayına aksettiği zaman, 
ın berhayat olduğuna inanıyoruz; 
(Hazreti İmamı) da ayni şekilde 
mevcut olduğuna niçin itikat etmı
yelim. Ve onun, tekrar bize görün
mesi ihtimalinden, niçin ümidimizi 
keselim. 

----o----
Darülacezeye gönderilen- Bakla, fasulye ve mercimek tane, İsviçreye ve Macaristana tif-' 

l"rin nüfus kayıtları ihraç müsaadeleri tik. Bulgaristana ba!ık gönderil-

Franko dalı.ili henüz temizli)"cınc-

J 
digi için dışatıda gaile ihdası lıeve· 

1 
sinde değildi. Fakat 3 eylül harbi 

-----------~'"" haşlayınca İspanya bütün iddia v< 

\Jün muhtelıf ithalat davalarında sesini yüksellnıeğ• 

PiYASA 

büyük bir memnuniyet husule ge· 
tirdi. Çünkü, ehemmiyetli derece
.., endişe edilen bir rakip, ortadan 
silinmişti... Fakat aradan beş on 
eün geçer ~uez, (Alevi) !erden 

D ··1• k la d ·· d 1 mistir. 
. aru ~cezeye_ aza. r an gon e- Bakla, fasulya, mercimek gibi 1=-=·==-----...... """,,,,,..--

rılen hasta. ve acezenın, hazan nu- bazı maddelerin ihracı için evvel-\ K'Aiçük Haberler 
mah aeJdj başladı. Bahusus kendisini iş başı-

"' na getirmekte ve muvaffak kıl-

(1) Sonmlan, büyük bir şehir 
lı41ini alan bu kaacı.h<ıya. ( Sennen 
.ıt.: .. J de der!et". 

Derler ... Fakat bir iki gün bek
leyip te Kayıp İmam zuhur etme
yince, büyük bir teessüre kapılarak 
avdet ederler. 

(!>aba var) 

fus kayı~rının çıkarıl.ınadan sev- M M""d"" 1 .. ,... ' M · ta • ce ıntaka Ticaret u tır u6 undc ' -- -- Romanya ve acarıs nua11 OeK-
kedildikleri ve bu yüzden ölüm ·ım kt 1 !is .. ad . * Ticaret Odası Meelisı asıl aza- lenmekte olan ithalat maddelerin-

verı e e o an ans musa esı .. .. . . . 
hallerinde hüviyetlerinin layikile )arını seçmek uzere munteh•bısanı den mühim bir parti dün gelmiş-
teı1bit edilemedikleri görülerek nü- badema doğrudan doğruya Vekalet seçimine devam edilmektedir. Kat!' 

tarafından verilecektir. Bu hnSU5· tir. Bu mallar arasında tıraş bıça-
fus hüviyet cüzdan suretleri çıka
rılmadan gönderilenlerın kabul o

b•ılunmaması kararlaştınlmıştır. 

neticenin yarın alınması muhte- " 1. bo t bb" ee '·'ğ ' . 6 1 ane ın ya, ı ı za, ~ ı .. , 
taki tebliğat dün şehrimizdeki ala- meldır. 

mukavva, cam, asteregan tavşan 
kadarlara bildirllıniştir. * Üsküdardaki çöp iskelesi 10-

1 
derisi, radyo ve aksamı vardır. 

doslu navalarda mavııalann yanaş- Bundan başKa Basra yolile Ameri-
/Jul•mın Edebi Romtını: 41 • ~ ! Göz pınarlarına dolaıı yaşlar, cil- O, gözlerini kapadı, başıw ço- masına müsait olmadığından bu- kedan da brr miktar eşya gel~ir. 

Ç lb V O dl 
dini yakarak yanaklarından YU\'ar- virdi: rada bir miktar çöp birikmiştir. İs-

© a e-i- ifil o D o ~o )anıyordu. •İg"renç bir .. adam ol- - Siz, şimdi odanıza gidin. \ Zeytinyağı ihraç fiatlan 
kelede mavnaların yanaşabilmesı b" d"ld' 

dun?. Sen bu kadar sufli olnuya· - Cevap veren oldu mu? tes ıt e ı ı 
d için tadilat yapılacaktır. ' 

..... • Yazan.· fJAHllfUT YESARi "' caktın Kazım!.. d.-: ll~yıı·, hayır .. Siz,_o anıza gi· Zeytinyağı ihracat birliği barice 
..._ • • ... di ç k lı * Yılbaşı münasebetile Adalar-

Oda kapısı açılmıştı, Sadiye ba- ıuız . Y0~.um.. 0 . a.gır y~a ·· satılacak zeytinyağların askari 
nıuu elrafında, kanatlarını yaka-ı Kiızıını ıaşırtınıştL 1 Sadıye "'•phelenmı•tı Cenııl Ki dan veya sair yerlerden çam ıkesil- b"t t 

şını uzalııuş, fısıldıyan bir sesle . •· . . • ' · ihraç fiatlarını yeniden tes ı e • 
rak, yine ç.ırpına çırpına uçmağa Nedim beyin, son dakikasında zımı ıterck ılerledı· mcsinin önlenmesi orman :müdür-

.. . . . .. onu çağırı)ordu: · miştir. Yeni fiatlara göre varilsız 
çalışım bir pervane kendini kon-j kimbılır ne duşuncelerle sorduğu _ Kllzım bey.. - Hayır, göreceğim. lüğü te•kildtına ve kaymakamlık-

' olarak beş asidli yağlar 62, Rafine 
ıolıın mermeri üzerine atıyor, son-

1 
bu suale cevap vermemekle, Sadi- C .1 K' 1 dil it' Ceıııil Kazım, süratle y~:unu Jara bildirilmiştir. 

. . . . .. emı azım, saç arını ze ı· . yağlar 70 kuruşa olarak tesbit edil-
ra olı.niiA donan, kalılajlln yiıziı- ) e ıle aralarında gızlı b'.r munase- yormuş gibi ellerini yüzünden ge kestı: . * Maarif Müdürü B. Tevfik Kut 
ae konuyor, tekrar mwnun alevi- bet olduğunu itiraf etnıış olmuyor k - Durunuz.. Şimdı olmaz .. Son- miştir. 

d ? v·· d"· k d" . b"l çirdi, yana !arının ıslak.Iıiını ra dün hastalanarak makamına gele- Gerek serbest döviz, gerek ta· 
ae koşuyordu. muy u. ucu una en mın ı e . - k Ik S d" ·• ' · · 

• • hö" 1 b" .. 1 •ılerek a~ uga a tı. o ıye me-, Sadiye onun elinden kurtularak memiştir kaslı ve klerınklı satışlarda tüccar 
• 'için susmuş, cevap vennemiı- ınauamıyacagı ye ır munase- ki b k d 0 h" b" .. · 

bete ölen bir adamı inandırmı•tı! ra ad a ıyor u. '. ıç '.r ~Y soy odaya girdi. Cemil Kazım; sofada * Fenerde oturan Ali lcı:zı Pe-- eline 50 kuruş kalınası kabul edil-
ti? Nedimin, cevap bekliyen göz- • • leme en kapıya dogru gıttı ve S• b. . k 1 d k d d · f Sat ı b .. . 
'-rı·, kara-'-'·ta parlı•an iki kızıl •Bu kadar kü•ülecek kadar se- d" . 1 d t t k' ır ıs em eye ayanara ur u. rihan odasında yaı.....•a olduğu mış ır. ış ar u esas uzerıne ya-
"' ........, , > ıyeyı )·avaşça ko un an u ara K d k. d 1 d b" · · ~ • ..., ıl -'- bu · 

b h·ı· C ·ı K. filleştin mi Kazım? .. Bir öliiye ya- u·r··1,1 •·. arşı a ı o a ar an ırının kapı· man aldan ıkan azla zehirlendi- p ac...,, mi:ktardan fazla olarak 
• 0 ta gi i, a a emı azımın .. . . . . sofaya s u e.ı. sı gıcırdıyarak a•ıldı. Nigar-, çıp- g ç g ld edil 
cözlerinin içine bakıyordu. lan soyledın .. işte senın ccsaretın.. _ Siz odanıza giriniz. ~ . "'~den hastaneye ıka~tır. e e · en fiat farkı Fon hesabına 

b Hay.ta ka k t . . k. 8 . lak ayaklarını ortemıyen beyaz, e;~ yatınl•~aktır. 
Neden: •Hayır! Yalan!• diye a- rşı uvve ın yo • u N d" ıJ• K t 1 k ? lar -. - e ım nas · ur u nca mı kısa entarisile kapının kanadını * Altıncıı şube memur mm ---~---

tı t ., s d" e · alma"' onnn dakıka, bir saniye hawalindeki H- ı K'- k il · •t · rmamış ı. a ıy yı .., d te . . lmak• . Cemi HLUD, o arını tinu sız tutmuş, uykusuzluktan çakınuk dünkü kıımtrolleri neticesinde tram 
Mı.rafından ııevilme.k! Kendi ken- a e erlfllllf o vehmi, can b" har k ti b akt ·· · . . . • ır e c e yanına ır ı: çakmak olmuş gozlerıle ona bakı-· vaya at!ıyan 60 ld§i ve Belediye 
iisine bile tekrar edemiyeceği, da- çeki§eıı bır ada.mı ta:ııp etmege - Belki.. yordu: . Altın fiatlan dün yeniden bir 
kıta hayalde kalmağa mah.kilm değer bir ...avk nıiydi? Vereceğin Sadiye, ellerile onun omuzları- _ Ne var doktorcuğum1 Bey talımatn~es!ne .aykıın hareket e- parça yükselmiştir. Dün perakende 
sannettiği uzak bir ihtimali, !tir cenpla belki e, daha nıhat, daha nı tutmuş ııaruyordu; btıbam hasta mı7 den 5 şoforle iki arab;ıoı cezalan- 22 lira 30 ~ muamele ııör-
11.atkasınıu aCwıdan işitmek, Cem.il müs&eri.h prı=ni bııQ'acald.ı.?.- - Yoku-? (AH--. tl4t' ı dırı!mı.stu- l ,.,iiqtjir 

Altın fiatlari 

makta büyük imi! olan İtalyan ve 

Alnıanyanın karadaki muvaffaki
yetleri İspanya için hep birer ka
zanç sayılıyordu. Hitler - Franko 
mülkatı -ki Bitler Suner ı:örüşme
sini takip etmiştir- İspan)"a içill 

kat'i bir dönemeç noktası teşkil 

ederek bu devletin mihver safında 
harbe girmesi veya hiç olmazsa 
topraklarından -Macaristaııııı R,._ 

manya meselesinde yaptığı gibi
Alman askerinin ıeçcrek Cebclüt· 
tarık,a taarruzuna müsamaha ve 

müsaade etmesi şeklinde tecelli e
deceği tevehhiiııı olundu. Fakat a

radan bir buçuk ay kadar zamaıa 

geçtiği halde bu vadide bir adım a
tılmaması General Frankonun fili
yata girişmekte çok hazımlı ve 
mütereddit olduğunu göstermekt.,_ 

dir. H-r nekadnr Cebelüttarık, 

Tanca ve Fas ve daha bazı davalar 

hep İngiliz ve Fransızlarla görül.,_ 
cek hesaplar ise de netice tavazzuh 
etmeden acele bir adun atmanın. 

çok feci akıbetler doğurmasındaıı 

haklı olarak endişe etmektedir. 
Hatta aralıkta İngiltere ile bir ti
caret muahedesi imza ederek ha,.. 
sıkıntısım bir dereceye kadar iza
le edecek bir hareket usulü de tab
bik ettL Maamafih İngiltereye kaıo

(Devamı Sa. S, Sii. 5 de) 
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aolAşılırruı~ '? anadada hür r M .. lh. 
vustur}'aldar U 1 Ş , , at~ tecrit edilen rın Kazanılmasında 

f [Fransız askerleri M~~~ 8~ N~~!~I 
Diınkli İkdaın'da halis zeytin

yağları nasıl anlaşılır~ uıyc hu,uı< 

bir yazı vardı ve bu ya:ııO.. ho,ıı.:. 

zeytinyağlarının nasıl anla~ılac: gı 

tarif ediliyordu. İkdauı'm IJrııuc, 
haydi, bunu öğrcudik. ŞıınUl•n.-,un· 
ra zeytinyağı alırkeıı o us.ti.le ıuü
racaat edelim. Fakat saj;yo.ıgl:u tn, 
peynirlerin, sabunların, bclvalarm, 

miyeti kuruldu yangın! 
usturyalılar Cemi. 
i bir tebliğ nesretti 
ldwa, 19 (A.A. )- Kanadada 
Avusturyalılar cemiyetinın 

il edilmiş oldugu haber veril

Pdir. Bu hareketi Schusehnigg 
'nesinde mesai nazırhğı yapmış 

B. Rott idare etmektedir. Fn 
ve nazi aleyhtarı bütün Avus 

alılar bu cemiyete kabul ed;
eeektir. Bu hususta aşağıdaki 

iğ neşredilmiştir: 
illiyetin başlıca hedefi N asyo

• Sosyalistliğe karşı mücadele 
ktir. Nihai hedefi de Avustur-

ile merkezi Avrupayı yabancı 
onal - sosyalist tahakkümün

kurtarmaktır, Cemiyet, büyük 

nya imparatorluğıınu, nasyo
. sosyalıstlik tarafından ezilen 

n milletlerin mütlafü olarak 

lnriliz polislerine 
tqekkür edildi 

a, 19 (A.A.) - Londra po 
ııuı<liıriyetini ziyaret eden da· 

emniyet nazın Vorbert Morlu 
polıslerin ı;on aylar zarfınd~ 

ış olan akınlar esnasında gös 
· ri cesaretten dolayı teşek
lenru heyan eylemıştir. 
orisson, şiddetli akınlar baş!a· ı 
lldıuıberi Londı-a polisıne men-

54 memurun ölümü ve 332 si· 
de yaralanmış olduğunu bildir· 
ir. 

V eygandın teftitleri 

loca, 19 (A.A.) - General 
· gand, şimali Fransa Afrikas.ı

Yaptığı seyıohııt esnasında askeri 

l llıü.lki müessesatı teftiş etıni~-

Belçi.ka sahilinde balık 
avı baıladı 

tiiksel, 19 (A.A.) - Belçika sa
rinde balık a-vı tekrar başla

ır Ava çıkacak vapurlar Bel
bayrağile beraber bı.r de be
b~yrıık çekeceklerdir. 

laviçre üzerinde yeniden 

tayyare uçt\ı 

erne, 19 ( A.A.) - 'Havas: 

~du ~elirumıayı tebliğ edi . 
& Kanunuevveli 19 KS.nıınuev 

lsveçte infilak madde
leri labrikalarında çı· 

kan yangın bir felaket 
halini aldı 

2000 kişi Karlsko-
şehrini terke 

mecbur kaldı 

Stokholm, 19 ( A.A.) - Mer
kezi İsveçte Karlskoga şehri 
civarwda Ko{ors nıevkıiııı.l,e

ki infilak ma<!dcleri fabrikala
nnda müthış bir yangın zu
hur etmiştir. 

Şehir, zelzeleye tutulmuş 

gibi sarsılmış, iki saat arka 
arkaya yekdiğeritıi takip eden 
infilakların şiddetinden bü!un 
camlar kırılmıştır. 

Bu infilaklardan bazıları, 

50 kilometre uzaktan işitil

miştir. 30 kadar yaralı vaı·

dır. Kayıplardan birçoğunun 

ölmüş olmasından korkulmak
tadır. 

Ahaliden 2000 kişi, şehri 

terketmck mecburiyetinde 
kalmıştır. Yangın, tamamile 
bastırılmıunıştır. Fakat bu 
mıntakadaki bütün itfaiye 
teşkilatının gösterdiği gayret 
sayesinde yangının tahdidine 
imkiln basıl olmuştur. 

5 milyon 
ingiliz 

Bugünler içinde as· 
kere· ka;·nolurıacak 
Bunl•rın bir kısmı 
~iah altına alınacak 
Londra, 19 (A.A.) - Bir ka<; gü-

ne kadar a$kerlik hizmeti için bes 
milyon kişi !ııaydedHmış buluna
caktır. 11/18 İkincikanun tarihle
rinde kaydedilecek olan sınıf 36 
yaşında olanların sıru:tı<lır. GeçP.n 
ay, kayd~lenler 35 yaşında olan
lardı. Bu sınıf, orduya 381.643 kişı 
vermıştir. 1936 sınıfının bundan 
fazla olacağı tahmin edilmekted.iı-. 

Kayıdlarını yaptıran bu adamla
rın hep<ıinin şrm<ii silah altına ça
ğı:qıl.nuyıacakları şüpııesizd!r. 

llafif sakatlar Fran
ıaya iade eaııiyor 

Vichy, 19 (A.A.) - Harbiye ne· 
zareti, isviçrede silihtan tecrit e 
dilmiş olan Fransız asl;erlerinin 
Fransaya avdetlerinin henüz baş· 

1 

lamaınış olduğunu bildirmiştir 

Fransız hükumetinin talebi üze-

r 
rine İsviçre hükumeti hafif hasta· 
!arla sakatların iadesini kabul et· 

1 miştir. Bunlardan 600 kişilik bir 
kafilenin yarın Clermont - Fer· 
rand'a gelmesi beklenilmektedir. 
İŞGAL ALTINDAKİ FRANSANIN 

MÜMESSİLİ 
Paris, 19 (A.A.) - D. N. B.: 
Vichiyde kabinenin aldığı ka

rar mucibince, Fransız hükıimeti
nin meşgul arazideki mümessili Ge· 
neral de la Laurenca dün vazifesini 
büyük elçi de Berion'a devretmi~

tir. 

Fransanın Suriye 
komiseri Sofyada 

Sofya, 19 (A.A.) - D. N. B. 
Suriye fevkali\de komiserliğine 

tayin edilen General Dentz, düı1 

akşam buraya gelmiştir. Garda Ge
nerali F"ansanın Sofya elçisi kar
şıla!" dır General Sofyada üç gün 
kaldıklıın s-0nra İstanbuldan geçi'· 
rek Suriyeye gidecektir. 

Roma1~yadan ihracı men 
edilen maddeler 

Bükreş, 19 (A.A.) - Tass aja»SJ 

bildıriyor: 

Cuvantul gazetesinin bildirdiğine 

nazaran B. Antoneeko, tıazı gıda 

maddelerinin Romanyadan ihracı· 

! nı 'meneden bir kararname imza

lamıştır. İhracı menedilen madde

ler mey~nında un, pirinç, çay ve 
kakao da vardır. 

İngilterede tahliye edilen 
ecnebiler 
' Londra, 19 (A.A.) - Dahiliye 

müsteşar• Avan1 Kamarasında yap· 
mış olduı:;u beyanatta, tevkii edil· 
miş ohn ~abancılardan 6.500 kiş: 

niıı serbest bırakıldığını bildirmiş· 
lir. Bunların 94 ü Kanadada ve 
371 ide Avustralyada bulunmakta· 
dır. Ayrıca 6.500 tahliye talebi de 

reddedilmiştir. 

Holanda ile Almanya ara• 
11nda gümri,ik kaldırıldı 

bağlıyan gece, Cenubu Şarki 
~~tinden Jura hududunu ge

gelen yabancı tayyareler ha· 

Berlin, 19 (A.A.J - Bir ecn~ 
bi ajans rnuhabırınin bildirdiğino 

göre, Almanya iktı.sat vekaleti beı 
gündenberı Hollandadan gelen 

İngilterede süt tevziatı mallardan gümrük resmi alııuna-
Londra, 19 (A.A.) - 1 İlkkanuıı d ıg· ım hildırmiştır. Almanya ve 

müteaddit tarihıııden itibaren, yüzde on nıahe- Hollanda arasında gümrük budu. 
tmde azaltılmış c>Jan aleJade sü: du kaldırılmıştır. Hollanda da ay

lYyare dafi bataryalarrmn: bit ı teTI:iatınuı., aynı )'irmisinden itı- rıı 
~ktalanla mezkılr ta.ı-yareler haren normal miktara çıkarıla<:ağı-

l'ine ateş açmışlardır ru iaşe nezareti bildirmektedır. 

NO TL A R 
.,.--...-.....-----------~----... ...L.<ıKLW>U\.LA.Z.A.L<ı.WWW~"9··· 
M a t l a k o - Yanlış var .. 

İf içindir 

Beledi.re reis muavinlcrin1• 
iınz:ıswı taklit eden birı yakıı· 
l.nuıış. N ıınemollaya: 

- Sebebini biliyor mwıua 
Ustat?. 

l>iye sordum. 

- Bilmiyorum anıma, 
bakkak iş için olmalıdır, 
l>ıyerek devam etti: 

mit 

- l\lalılm a, tavsiye edilnıe
Yinc~ iş bulıuıamaz.. gibi bir 
~hap ve inaıı var! 

Kime 

ait ? 

•Vatan, gHetesi •Yeni ... 
h•h a cevap verirken: 

- Bizim süıtınlımnuz oku· 
)u ...._.. a aittir •• 

A~~J ileriye 
• 11< -ifa da bunu 

~laeaı.. ki; 

sürüyor ... 
olı.Wlill§ 

Diyerek, ilave etti: 

- Ahmet Emin Yalman'la 

Mis Nilli Kuk'a ait olduğunu 
:tunnediyoruııı. 

F,an•ız 

muamması 

Ft•aı.ıs.ız tnuanunas1, hakika

ten bir mwamnıa halinde de
vam edip ı:idiyor. Nanemolla, 

havadislerin SOA şekilleriuıı 
baktı baktı da: 

- Fransayı iç nizalar yıktı, 
bili bu nizalar bitmiş dei:il
ılir., 

Diyerek devam etti: 

- Hele İngiltereye karşı 
harp iliin etmeyi iııtiyenler ve 

Marepl Peten'i dlişürmiye 

çalışanlar Fransanın daha ne

reye kadar gidebileceğini göz 
.karlU'tısı idnde seçemiyenler
ııl'-r. 

A.ŞEK/B 

kar::ı.rı vermiştir. 

Palermoda mühim 
bir yangın 

Palermo, 19 (A.A.) Steiani ajan 

sından: 

Sebebi meçhul bır yangın yü
ıündcıı Favorıta parki civarındakı 
Pr('llS l'riscemı kö~küntle bulunan 

biı çok san'at eserlerı mahvolmu~· 
tur 

Harap olan tablolar arasında Pı
etr<> Novilli'ııin eserı olan .Anon
ciation• tablosu tla vardır. Yangın 

! bastırılmıştır. 
Cenubi Afrikadaki Al

man misyonerleri 

Pretorıa, 19 (A.A. )- Dahiliye 
nezaretinin bildirdiğine göre, Ce· 

nubi Afrika yerlilerıııe tahsis edi 
len mıntakaya 19:t5 senesınden son· 
ra giren 400 Alman mısyonerine o 
mıntakalardan çıkmak emri verll

mıştır. Çünkü bunlardan bazıları 
fesatçı propagandalar yapmışlar
dır. 

laveç sahilinde uçan Alman 
tayyareleri 

Stokholm, 19 (A.A.) - Milli mü
dafaa nezaretınden ·bildırildiğine 

göre, dün sabah İsvecın cenub sa
billerı üzerınde Flasterbo civarın
da uçan bır Alman tayyaresı defi 

batarvalarının ateşıyle uzakl39tı-

I rılnıı~iır. 

Her muharebenin devriııe göre 
teknik hususiyetleri vardır Buıı 

!ar, milli müdafaa lıazırlıklarınm 

esaslarınıt umumi kuvvetlcrinı 

teşkil eylerler. Milli müdafa.1 in 
z.rlıklarında yalnız teknik kuvve. 

Libyedaki askeri vn, iyeti güstereıı harita 

iıılıı.ı.ı..ılıiıA iyi sulat'W, yoğurtların ve daha 
J>.irçok şeylerin hahs olup olmudı

! ğını nasıl anlıyacağız? Diyecea,si .. 

uiz ki: degıı, bunlarla muvazi, hatta mü- Oynak bir s;- A " k e r t i k ıınukaooeratını 
1 d d - Oularl.ll da halis olup olma-savi o arak elemanlar dahi başlJ yaset, asırlar- _ enm e en 

b k 1 ·· dıkiarını gösteren bir uı.ul, bir an-gelirler. AskerHk ilminin, teknig· ;. dan beri g.ılebe- • ass ın ar çoze-B a h i s 1 e r 1 lama kaidesi vardır. Onları da ara-
nin, 20 inci asrın çe~itE harp alet- ye haorct çeken cekti.r. t l 

sıra gaze e er ve kitaplar lıirer bi· 
!eri icat olunmadan dahı şubeleri İtalyan ordusu- Müstahzar bir rer tarii ederler. 

vardi. Piyadeden başka topçu, is nwı Libyada L i B Y A mevzide, bütün İyi anıma, herkes, öteberi alınak 
tihkam, muharebe, mitralyöz, ta- tutunmasıııa im- muharebe ve a- için, çarşıya, pazara gittikçe bir de 

biye, vesaire ... Her kısmın clemaıo- kim vermemişti o d s n u teş esaslan nıu- ı ubiııde kocaınan bir tarifname ta-
larından başka mütehas.,slarına d;; r u u eyyen iken ve ·ı şıvıp ona bakarak ve alacag"ı ncs-İtalya için Afrı · . , 
ihtiyaç vardır. Sulh sene!erindek kanın verimsiı b k 1 • gt:zide birlikler-. neyi o tarifnaıneye göre bir takım 
hazırlık devreleri, harp zuhurunda 1 y e n !o. !•atta henüz milıenklere vuraral., ayrı ayrı tec-

mezkıir elemanların, mütehassısia- :~i~~ımdeanfae~t piyade kuvvet- rübelerini yaparak JJ1J alacak? Şu 
rı yetiştirmek, harp zamanında a k ... b e t . !erinin de işli- halde, öteberi almak için her çar-
müdafaada, yurdunbu··ıu··nıu··ğu··nu,·· sahaları i<li. B 1 "d ·· , · · , d" . b" I şıya pazara gı en muprl, aynı 
milletin istiklalini rnuh:ıfazad.ı 914 te Roıns ra" etme ıgı ır , d k h 

1 
· · 

30 
b • hürymu karcı ı umanda bir e seyyar ımya ano 

muvaffak olmak gayesile ihdas o dev etını aş· " - ve fahri bir kimyager demektir. 
lurunuştur. Ayni suretle harp aler- lik ;ttifaka ilıa ki Q fil U biye f ! la!Pakta hece- Gıda madd<>lerindc müşterilere 
!erini yapan, hazırlıyan sanayi da. nete mecbur Kı ö ri~'iz!ik göste- oynanan kaşkarikonun tamamile 
hi, sulh senelerinde bu yüzden ku- lan sebep te, je· • - rPrı karag<Yınlek- önüne geçmek için de en kestirme 
rulmuş, malzeme stokları bu se· opolitik vaziyeti Yazan: liler, Küııun a-1 çare bu olsa gerek: Herkes ellerin-
beple yapılmıştır. ve hayal saha· Eme!teli Ceneral M. N. la~ \arı. Ber- \de birer tarifname ile çarşıya, pa-

1914 cihan harbinden evvel Kav· !arı ele geç;nnek derdi idi. 1 zağli)cri!er, A•k~r:!eı. .. bütün bl' l zara çıkınııh, alacağı şeyi elindeki 
ser Vilhelm Almanyasında saydı- Bugün olduğu gibi müttefikiel'i ciğer söken kuv,•ctlerin ardı arası tarifnameye göre, kendi tahlil et
ğıınız hazırlıklar, eleman, teknik, üzerinde bir •Barigiran• olan itiL.· ı kesilmiyece(:ıni ta••ınin ettiğimiz meli, •onra da onları eve getirip 
mütehassıs itibarile kafi derece<k yayı sulh ınu'temerleri tatmin eı-1 akınları durdurabi\~rrklerini zan· ilfiyetle yemeli!. 
mevcuttu.Ordunun gerilerini, erza- memişti; nimet, külfet mukabılı 

1 

ned~nleı· azdır. Y.ı.~.Trablusun gc- Osman Cemal KAYGILI 
kını, malzeme ihtiyaclarını teknik idi. niş vahalarında de!ı \'e \at· esa- ==============::ı 
harp aletleri ve im;line ~arıyan mişti ;nimet, külfet mukabili id'. ·sen val'lık bahis me,·ıu" değHdır. i ~ 
iptidai ma<ldclerini, milletin iaşe, Yeni faşist rejimi, liderine Trab· ı Harple hcdeI, düşman ordnı;u oı- ı A M E RI K A_ 
giyecek vesc ir noksanlarını ne ka- lusgarrpta •Seyfi İslam) ı ku~an· uuğuna göre, Habt>.<;istan fatihinin 
dar devam edeceği belli olrnıyaıı dırmakla ve imparatorluğa Habe· . kat'j muhaıcbelere g:rışip girişm • 
muharebe Jlllarında inık.1n nisbe- şistanı kazandırırken tatlı emelleri 1

1 
yecl5111i :;im<.lıdcn ke.5lirmck müın-

tinde t€min, denizaşırı nakliyatı için geniş planlar kuruyordu; kün değılciır. 
mümkün hale getirmek için donan- Trablus'ta bir taarruz ordusu. Ar· ı Bir tarafta, zengin kolonilerinın 
maya da ihtiyaç vardır. Nakliye navutlukta bir hücum çıkış nokta- bitmek bilnıiyen kaynaklarından 

gemileri tlahi yine başta gelirler. sı, kuvvetli bir köprübaşı hazu·lı· kuvvet alan hır ordu. bütün azın 

1914 cihan harbinde muharebe- yan Düçe, yıldırım zaferlerini ..s ve iradesile darbelerini tevcih 

ye yarar, halkın iaşesini temin e- tisınar etmek üzere, er meydanınJ ediyor; ötede. ha.'l.im olmak iddia
den stokların yerlerine yeniler;ni atıldı... oında bulunduğu denizden ik.ınalını 
it"\ve edemeınekliği intaç eyled: ötesi, desti kaza ve kaderde idi! ı yapamı. an ordu! İngiliz - Mısır or-
Deni• kuvvetlerindeki üstünlük. Arnavutlukta teveccüh eCı.ilcn 1 dusunun, teşenbüse gir>5Mezden 
hasımlarının, dünyanın diğer kıt'a- darbeler geriye itilmekle kalma- önce, hatla adedi bir !aikiyet temin 
larile muvasalasını kesmek husu- mış, Elen ordusu, tabiatın güçlük etmiş olması da muhterneldır. i'ılı

>undaki muvaffakiyet İngiltereY'• 'erim de yct>erek, İtalyan - Arna· oır orduı-unun, serbestisini ele al
ralibiyet temin eylemiş. Dirle~ik vutluk Ol'dusuna, kahraman silB.~ n1ak için de, Libya iş' i hıtan1a ~r
Anıer:ka, Fransa ile İtalya ve .Ta~ hı olan, süngüsünün de faziletini ciirmesi bir zarurettir. Önümüzdı::
ponyanm bu devletle ittifaklar" öğretmiştir. ki haftalar içindeki çarpı~malar 

muvaffakiyeti sağlam bir hale g~· Graziani. Britanya ordusunun a- yalnız İtalyan ordusunun değil, Af-
tirmişti. nayurdun mü-dafaası içın savaştığı rikanın da akibetini tayin edecek· 

1939 ha?lbindeki üstünlük husu- demlerde, zayıf İngiliz - Mısır or- ·tir. İtalyan ordusunun bu karanlık 
siyetlerinden deniz kuvvetleri hiı- dusunu a•arak Sidi - Barrani öteıe. gecelerin seherınden hayir uınm~
kimiyeti yine İngilterededir. Bu riııe kadar ilerledi ve bir çok ta dı~'Ula bazı İtalyan ·basın. da in~
husustaki harp sabnesinde 1914 te· alıııteri dökerek asri tesisat vücu- nır gibidir. 

.. '>ingapur'a 
Bir Filo Gön .. 
derme/imi? 

New Republic'in mü

him bir m•kalesi 

kine nisbetle değişiklik yoktur. de getirdi. Libya ordusu iki ateş arasında-

1939 harbinin Almanyaya temin ey- Nilin feyyaz vadileri caziptir dır. Harekat, kıyı boylaııntla cere· 
]ediği hususiyet ve faikiyet, ele- Fakat, bu yerlerde serap aldatıcı- 'yan edecektir. İngiliz donanması, 
manların layiki,e hazırlanmasında, dır. İlk hamlenin muvaffak oldu- bu orduııun anavatanla irtibatını 
harp aletlerinin, tekn,iğinin hasım- ğunu görı;nJer, yeni laaıTuzJarın güçleştirmekte, ateşleriJe kardeş 
larınınkine nisbelle üstün bulun. çıkacağına hükmetmişlerdi. Diğer c>rduııun taarruzlarını okşamakta· 

masında idi. taraftan, Akdeni:ııde değişen vaz!- dır, !lı.at'i lüzum karşısında çıkar-
Muharebenin 1940 senesinin, i- yet, lrbya yıldırım ordusunun ik· malarla yardımlar ifasına kad:r Sin&•PW"IUl mevk.ilııi 

çinde hulunduğıımuz son ayların- mal işini güçleşli:rmşiti. ! bulunmaktadır. Donanma, İtalyan eöstuen blU'itlı 
daki yeni inkişafları, Almanyanın 16 aylık bir zaman, Büyük Brı-1 esirlerini, salimen Nil vadilerine U· Nevyork, 19 (A.A.) _ New R<> 
İngiliz bava kuvvetlerinin şid- tanyanın hayat damarı mesabesin-) laştırmasıntlan anlıyoruz, mühım . public meemuası, Singapoıır'a bir 
detli darbelerine maruz kalınası de bulun3n Süveyş geçidini kapa- bir rol oynamaktadır. İtalyan do-· Amerikan filosunun &'Öndt>rilmesi· 
ve İtalyanın Garp çölünde, Sidi mak vazifesini alan Nil ordusunun nanması ise, yannk:i siyaseti ve nin lüzumlu olup olmadığını iet-

Barrani'den sonra, Trablusgarp ve takviyesine fırsat bırakmıştı. mevcudiyetini düşünerek, banndı- kik ediyor ve §iiyle yazıyor : 
Bingazi müstemlekesi hududunda- Modern bir tahkimat manzumesi ran sığınaklar aramaktadır. •Amerikanın, kuvvetlerillden bir 
kı istihkam hatlannda tutunamı- ve öklürücü kum fırtınaları geri- İtalyan Libya ordusunu bekliyerı kısmını Pasüikte hırakımyacağını 
yara!c zorluklara maruz kalınası, sinde hazırhklarını tamamlıyan akibet, hfüTandır, mağlubiyettir. limit ederiz. Bir Amerikan müda
elem2n'o birlikt' harp tekniği iti- Vavel ordusu, i:ki kanadile denize Habeşistanın şansı da Libyadaki halesi şwıu ııözönliude tutmak 
barile İııgilterenin geçen bir bu- ve ~öle dayanarak, yarıı':ld stratej- harekatın neticesine bağl!dır. Ro- mecburiyetindedir ki, bugüıı.kii 
çuk seneye ;'akın zınnandaki ha- !er ıçın omek verPCek bır saldırış· ma imparatorluğu yaratmıya yarı- harp bir Avrupa hlU'bidir ve bu 
zırlıklal'ının eheınmiyetıni is bat la hasmını baskına uğrattı ve gel j yan Habeşistanın üç fatihınden bir harp Amerika için Uzak Şarkta 
evkmektedir. Bırleşik Amerı·k.• di" · kal ı · ·· · t herhangi bir harpte• tlaba ehenı.-, ., gı yere, sınır e erı uzerın(' a .. nımııdan, sayın Mareaşl Grıızianı, 
muharebeye iştirak etmem.iş ol- t 1 ıniyetlid.ir. Ve en ınillaim olan ci-

ı. günlük çcık!lnw pliınını tertip eder- het de Büyük Britan,-anın Avrupa 
makla beraber, 130 milyon nüfusu İngiliz ordusunun kuvveti meç- !<en. bu mühimmeyi de g"--'en u-

.,,,.. sahnesinden silinmemesidir. Pa-
barındıran yenı dünyada tekniğin, hulümüzdür. Ancak, :oı.ı ordu. tec 1 zak tutmıyacaktır. sifikte ve Uzak Şarkta bütün olup 
hatta Avrupaclakine nisbetle ileri hizatça ve talim ve terbiye, mane· =-=========~==== bitenler fer'ldir. Japonyanın şirud.i 
ve kuvvetlı bulunması, İngiltere- viyat bakımından faşist orduya fa· 

Romanya hariciye Puitikte yaptıkları sonu gelmiy&-
nin mezkur kaynaklardan istediği i·ktir ve bu, son zafer de i\ı.ıildir. cek hareketlerdir. 
tarzda istifade imkanlarına malik İtalyan ordusu, ateş ku\"'etı·n;, Bükreş. 19 (A.A.) - s~rani: 1 h Am · • Binaena ey erika ifiıı tek 
bulurmıası, bu devletin ordusuna !hına! etmemiştir. İtalyan san'at: Neşrolunan bir remıi tebliğde bir muharebe Ahnesi vardır. İn-
son haftalardaki muvaffakiyetleri son denemelerden de ders alarak, bild\rildığine göre, Hariciye nazırı ıri.lterenin harpten mnsaffer ç.ık
temin eylemektedir. Arnavutluk kuvvetli tahkimat meydana getir- Prens Sturdza'ya başka bir vazi!e ınası için Amerika bUtün kuvvet. 
cephesindeki Yunan kuvvetlerine tııişti. Zırhın ateşe, maneviyata ga verileceğinden, hariciye nazırlığını terini Avrupaya teveib etmeli va 
yapılan teknik kati yardımlar dahi, iebe edemi) eceğine dair olan ka- vekalete" Başvekil Ckneral Anto· ve İngiltereye yardımda bulunmıı-
muvaffakiyet teminınde iim.il ha· naatler henüz sarsılmamıştır. nescu deruhte etmiştir. lıdır. İngiltere bu harpten muzaf-
lindedırler. İtalyan ordusunun da, bir zafer fer ~ıkttktan sonra bütün Uzak 

Senegalde Gol taraftarluı 3 
Muharebenin gelecekteki inki- arifesinde katıldığı isti!! orduları teTkif edildi Şark meseleleri kendiliğinden har. 

şaflaı·ı, Almanya ve İtalya ile, İn· ıecürbelerinden istifade etmiş olsa lolıır, yahnt da kolayca halledilir. 
;.ıiltere - Amerika tekniğinin mü- bile, heniız bilgisini tatbik kabIB Londra, 19 (A.A.) - Tııas ajan ---o--
cade!edeki mU\·affakıyetini isbat yetini iktisap edemedği a:ıılaşılı· sı bildiriyor: Tunada buzlar artb 

yor. Daily Telegraph And Morning Bükreş, 19 (A.A.) - Tuna neb eyliyecek, bu badire arasında me
deniyet ve mamureler dahi harap 
olacaktır. 

Sınır kalelerinden daha ·bir kaçı Post gazetesinin istihbanna göN:. rinde buzların artması üzerine Ga
tank ve süngü salvetleri karşısında Senegaldeılıi De Gaulle taraftarla· ıas ve Sulina ile Karadeniz arasuır 

Hamit Nuri lRMAK düşmüştür. Bardiye ve Toprukun nndan bir çoğu tevkif edihniştir. daki münakalat du.rdur~r. 
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K LI K YU 
Fıkarayo dağılacak et ile çeki

cümle ... len ziyafet ve bir 
YAZAN 

MAHMUT YESARi 

Ben, peygamber olM:ak adanıını
fllD· Talihsizlik, biraz geç lıalnu
pm. Fakat inanmazsınız, ke§ifle
rim, tahminlerim, hazan öyle tıpa
tıp çıkı.)~ ki benim de parmağım 
ağ.ımda kalıyor. 

Engizi•yon zamanında dünyaya 
ıelmiş olsaynu§ım, muhakkak a
teşlerde yanardım. 

Bir Ermeni aiknin bir adağı 

Bu •zat da, biç de kasaba belı
zer bir bal yok. •Banker- deseler, 
hemen tasdik edeceğim. 

Garsona bağırdı: 

- Orman kebal>ı olduyaa, ptir 
bir tabak. 

Kurbanı kesen 1.at, dördüncü ka
deh şarabını i~iyoniu. Karhan sa
hibi göründü: 

- Yahu, ne adamlarsınız? 
redesiniz? Beni beklemezsiniz! 

Ne-

O, bıila. öğle üzeri içtiği tanı 

dört kadehin keyfini <Ürüyordu: 

- Boğaza ı:ittik, dedi. 

var. Benclu.iz ..iyah koç alınmış, Ve oturduğuna pişman gibi, is.-
kesilecek. Eti de {ıkaral~ra dağıtı- yanla doğ:ruldn: 

lacak. Kendi kendime: Bu kurban - Yahu, nedir bu otomolıil rc
Jı.eı.menin, mutlaka, bir •merasi- r.aleti? Yenimahalleye kadar git
mİ• vardır, demiştim. Papas gele- tik geldik. Yedi buçuk lira isti)'ur. 
cektir, dualar okunacaktır, mıii- Beş lira verdim. Yedi buçuk, diye 
mukaddes serpilecektir. dayandı. Ahmet bey, işi halledi-

Bunları, kuvvetle tahmin etmiş- ver. Y enimaballeye kadar gidip 
tim. Hakikatte, bir şey bilmiyor- ııetme, yedi. buçuk lira! Ne oluyo
dwn. Halta şöyle bir duynıuşlu- ruz? Nereileyiz? 
iv-ın da yoktu. Osep, bana baldı; ben Osebe 

Kurban sahibi, ı:azinoya, öğle- baktım. İkim.iz de, yıJlardanberi 
den evnl düşmüş, karşıı;mda biı ayni yolun yolcusuyuzdur. Taksi, 
luıdın, yanında bir arkadaş, ...,ıra- kaç yazar, bilirir. 
)ı kurmuş, keyif çatıyor. Osep yaklaştı, kulağıma fıeılda-

0 SU'&da ben de düştüm. Düş- dı: . 
~em olmaz, evin -ev ele ne ev . - Bır yerde oturmamışlar. Tak· 
;ııa!?- yemeğini SÖ) lemek' li:r.ım.. si beklememiş. 
Günlerdenberi lilile kulağım dol- Lita kanşanlar oldu. 

Amerika 
üdafaa 

Hazırlığı 
Merkezi ve Cenubi 
Amerikaı·a hava ve 
deniz üsleri yapılacak 
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( MERAKLJBAHıSLER~ 
~ .. .. 

Siyah gözlüklü adam RUY A NED ? 
Kemal gışeden aldığı on bin li Oto.mobilde ellerini avuçlarımın 

rayı kemali ıtına ile cebine indir- içme almış ve har!kulilde güzel 
dikten wnra pür azamet ta·ksiye ı&zleriırin jçine dalmıştım. Nere· 
kurııluııken şoföre: ye, kiminle ve niçin gidiyordum 

- Çek Konak iskelesi -d~·e- em- hiç merak etmedim. 
retti. Otomobil saptıgı tenha bır sokak-

Rüyada esrarla dolu bir haa 
dise görmek; olacağa mı, 
yoksa olana mı aittir? 

• 

----------~"""" Üslerin planları 
tanzim ediliyor 

füraz 90flra vapu.-da d~ünüyor
du. Ay başından-beri karısı Ferhur.
dt ile bu biletin muhayy<~ ikral'T'ı· 

p•-.••••••••••lll l:ıesi üzerinde ne peşin müna.kaşa
l:-.fY'-~<tt--+--+--1 l'ar yapmı~lardı? Kendisi b:ir ev al· 

mak isterken, karısı - cApartı

ım&n• el.iye müdalıa}e ederdi. Kem_al 

zırlanırken, o, esrarengiz bir te-
be" ·· 1 . Rüya; çok eski zamanlardan beri in· a.ibi alnı Uıerinde kanlı bir sahple 

.sum e. ı · · b. ·· o ün ı ı 
Afi d 

. . d d. b. . ~anların fikiı·Ierini işgal eden ga.rıp ır rur g , Kra içe<ien, og unun v 
- e ers:ınız - t ı- ır şey rı· hidiıiedır. ettii;ine dair bir nıektup .ı.lır ... > 

ca edeceğim. Bugün bile rü.> •Ya, jstikbalı okumıya General Vikont dö Pliyor, "Aske 
- Buyurunuz şekerim. musait, müphem ve oıı·J;u·la dolu bir va rim'J atlı eserinde, kendi6ini pek rnd 

ta birden-bire durdu. inmeye ba- Yazan: N. S. 1 

- Bir d~kika gözlerinizi bağla- B"ıf vermlı.k k.;.~eı1iliyor. RUyalarına dik· essir eden bir rüyayı hikd.ye ediyor: 
mama müsaade etmez misin.iz? , ka.ı eden ve bunları birer muhbir gibj •Eminjm ki bana güleceksiniz ... 

.. . _ nar.arı itibere alan kinı~elere inanana- kat, ne ehemmiyeti var? ... E:ylo n1\.I~ 
~~mı aç~ama ımkan verme- hm, onları taklit edeHm mi?... rebesinden bir &ün evvel derin bir 

"'-""'ı;--t--il I 'ady<1 almagı düşünürken c, - eli· 
le buz d<1labt da olacak.> Avazile 

Cenubi Amerika haritaı;ı 

Vaşington, 19 (A.A.) - Sa1ıllıi.

yettar mahfillerde beyan olundu
ğuna göre, :merkezi ve renubi Ame
rıkada vücude getirilecek hava ve 
deniz üsleri :ıileilesine ait yerlerin 
tayini ve p}iınlarııun tanzimi -baş-

dayatırdı. Bazım bu çek!şmeniıı 

pek ciddi bir safhaya girdigı de ol
ıraz değildi; hatta hır gün Ft-rhun· 
da aparhmanlıı bernber, otcımobil 

de isterim diye atılınca Kernalın 

kan ibeynine hücum etmi>, bu u
j;urlu bil-eti nerede :ise parçalama
sına kıl kalmıştı. O sırada kızları 
Leylfı araya girip te onları sepeti; 
motosiklete sulh etmese idi kimb.
lir şimdi ne nedamet buhranları 

içerisinde kıvır kıvır kıvranacak· 

!ardı. 

Kemal araıııra ceketin dışından 

yolculara sezdirmeden para cüzd?· 
nını okşayarak hep bunları ölçüµ 
biçiyordu, iri b.ir aralık ayağının U· 

cunda ani bir sıılama hissederek 
silkindi: 

den ilil.ve ettı; Rüya, öyle bir ıevehhüındür iti, CJddl 

1 

kuya dalmıştım. Birden bire ıı fi! 
- Farzedin, ki hiçbir sebep yok,· ve nlihaniki tetkıklere mukavemet ede.. gürültü He uyandı~. Gozlenmi a.1.:t. 

ben böyle istiyorum. 1 mez. MÜ-Şl.'\"\·~ ve meşhu1· ruyaların ba. ~ıruu:1 ka.rşımda guLel ve &:~yet ıyı 
K b 1 k k ·b· b jzı tı;ıllc .. ıni natırıatou-ak dimag f.a,ıliyeti yınml§ bır kadın bulunuyordt ... K• ur an ı oyun gı 1 a~ınıı u- · 1 , . ,,, 

kan un:,..rının daınıu yt'ni halde blllU,D- bana: cYar.ı anacaksın ... > dedi ve w 

zattun. . . _ l ınrını, en ~crtıest ıa.."lt..uz.yc taallük et- etti: cFukat ya~ıyacaksın, ölınly 
- Buyu .. un canımın ıç.ı. oedım. ı tWcri.ıı., uyku e~u=-•·ulda. bile bu ketnWl sin!. .. > dedi. Kendisine cevap ver 

İsterseniz onlara mıl çekin.. .. lar~n. -~abıH tatbik o!cı;.ık)arını a:öster- rstedim. o. birden bire kayboldu. Er 
1 1 mc ıstı ruz gün vukuagelcn muharebede bir Siyah bir mcndıll narın e ı e goz-

1 
"' yo . 
u k d · B ·· yerimden yaı·i11a.ndım ,-e muci.ı.e kıt }erime sımsıkı bağladJ. OLOınob:J j >· u ölüm k~rdf.:~i ır~ .. ~ . u soz 

pek çok .1...---unan e"\.\'el sı.ıylenmı~tıı". Şa- !inden kurtuldum ... > 
bu d~fa fazla yol almadı, ·beıı on] irler, bı.:; n.okayeseyi y:..ıptıkları zaman 
dakika sonra durduğ:ımuz zamc:n tem~iHerincle, bunH ıktıbcı~ (.'Cleceklerj 
elimden tutarak beni bir ~ğmu gib! yerde, hi-ik. ;ırki biı· matı.tura gbi tasvire 

İşte, dikkat nazarı çekın.iye lciyık 
sallar._ Bunlardan, ruyaların istik 
haber verdiğini istihraç e-tmekliğiı 

idare etmeğe başladı. Üç dürt adn11 çal1 ~ 1 rı 1 '"' .. .,.cih·. 

Hi•kikaten, uy:.ı:ran bjr adamda hayat 
icap etmez mi? ... 

Rüyalar, elueriya tahakkuk eder. ~ 
sonra bir eşik atladık, bir taşlı< 

geçtik, bir merdiven çıktık, biraz 
son ra bir odada olduğumu hissedi
yordum. Bcnı elimden çeknek yu
muşak bir koltuğa çökertti: 

- Lütfen bir dakika -<lc'<ii.- Siz~ 

rt-reyanı inkıto.ı .. ugı.unış, vazilelerin yada bazı gizli, eararla dolu bir rni.i 
kiıffest dunnu~ gıiJ. kı,riınür. Uyuyan, balenin isbatını, sihhatini gôm100' 

et[arında geçe.ı .,,E>j l:l'fl" kar:>l .ak.ıyılhr. muyuz? Zeka kanunlarındoı henüz 
yanına yakl;:ışıldı&ını gô:-ınez, t,·ağırı1dı· rarla dolu karanlık ooktalar yok 
ğını işitnlCZ. H"tt& b;-,z::ıı da bir yerine dur? ... 
dokunuldugu ~man gayri vicdani bir Evvelemirde ŞWlU abyJiyeJim ki 
tıa.reketle db:ıer. ç.,,.nk..ı o, arlık dü~ü- nevi rüyaları görenlerin bt:psi o esn 

mükemmel bir sürpriıi:m var. nen, ıni.il:tha;r,.ı, c u·ade ue hal·ekct eden tkorku veya ümitten ileri ı:eıen derin 
Bir, i'kiu üç, beş dakikalar birb~- bir mcycut dcgJJclıı. Bununla beraber !hissin tesiri altında bulunuyorlar. 

- Ah, pardon -bayım. Görmedim. rini kovaladığı halde gelen giden kendısindc b;m h°'""'' ıcr vwwagelir. . !lezar; bir çok ~tişuıaııları bulu". 

- Kör müsün be? 

kendjsinin hiç bil· ınüci<ıhal~i yokınuş tıkl~nı, _ .hay--.tına !Gbteyliyecek.le 
demn. la dayanamadım. Banın ucunu par kala bilı d Ek u , ....... i~in, anladım; kurban kesil- Kurban •ahibi yiııc kırdı: 

-- • lamıştır. 
m.İf. Allah kabul etsin. Kurban - Aklın sıu, beni ilen •'ay Bu üsleri muhtelif Amerikan 

Af _buyurun, mazur görün rica e·1olmadı. Nihayet yarım. saattt:n faz- Zihllinl i.~gal edeL :fnk~ıt, bu hildiseler, ~u ~~rın hnf1 bır cemıy_et ~kıl 

• l:, gibi ,-akı. olur. Uy: nclıg, zaman bir ak- pe . yor u. scı·ı.ye e aece 
Bu temiz gryinmiş. siyah gözlük· mağınıla çekmemle hayret ve deh- tör gib; dcgll, bir ıµıh ı va,,,fcsi oynıyan ruya_ ~lınde i•lirah•tıni ıhı:.! eden 

lü, kerli ferli bir adamdı. Kemal şetten haykınnam bir oldu. Bir cie bir kimse gibi cerey<m eden vak'•',an J bu '.ilur. meı;gal""."'den başka bır§CY 
sarfettiği sözlerden utanmıştı. Tar- ne görsem ?lbeğenir"s:iniz Bayım hatırlar. Bu hiıdiı,cler •ruya denilen ~- gıklı.. Sevgilı ogıunu, vebanın şıdd• aabibi, ııazinoda, çok eğlenmedi, edoorsun? Cümnuriyetleri verecektir. Üsler 

arkadaşı ve kadınla beraber çıkıp Kurbanı ke,en zat, Boğaziçi ge- ala.kadar memleketin hük\imraıı· Yi teşkil eder. hüküm sürdtilü bır a..ıradn Londrada 
ziye vermeğe hazırlanıyordu, ki o. Ye~ kanlar iPinde ibir adam yat!- Kral ı k · d ~- · ' 

cittiler. zintisine yetişemediği için, hir hay- lı.k haklarına halel gelmeksizin yi- ),. Acaba hakikatte rüya nedir?Rtıyada, rakanc il > >ÇJın. e füp11,~sız il. 
Kemalin yanındaki 00§ yere çöker· yordu. Ağzına tıkaç sokulmuştu. ıabialin ~rin fcvkınde bir kuvveı.in hal varit olmu•tur. Geceleyin bunu 

GazİD<l•Dll sahibi Osebe ııor- li içerlemişti: ne ona art olacak, fakat 21 Amer'-
clnnı: ı 

- Kurloandan ne h.aber? 
- KoyunDJl k~ı duro~ or. t· ko Cümhuriyetine ait kuvwtlerin 

kembcsini de ayırdım. Yarın da, emrinde bulunacaktır: Birleşik A
onları göndereyim. merika devleti de tahkimatın ya- tikball haber verınek iç.in Halik tarafın- les'ce ada. mı telef et.meeinden den Civa &ibi adaın. İnanmadJğı şey

lere inanan insanların gafletiııe de
iıl de, saffetine, için için gülüyor: 

ken devam etti: Gôzleı-i hafif partltılarla oynuyor- bulund~i;un: kabul e<meli mi?... ya S\aelinde &örmeı.ı pek tabi' deg!l 
- Hem nasıl dalgın <>imam ki du. Yere fırlatılmış bir tabancayı Eski çnglarda beyle duşünülürdü. On. dir?... Ruyanın tahakkuk etm""' 

bayım. Strbahtanberi başıma gelen· süratle 'kaparak merdivenlere fır· lar, zannederlerdi ki ruya, in!anlara is~ ı Londrada vebanın ° sırada gUnde t1l 

!er, pişmi~ tavuğun başına gebne- ladım. Cümle kapısından rüzgar ı 
ed dan in.ıma.1 edilen bir vıııntudır. Yqa-' rnez mı ·· 

KurbalJ sabilıi artılı. taşı., pı1ması için ıcap en parayı vıert'- eli; gibi çıkarken üç dört kişi birden ü- yan İJl>;an1"rı hayattan mahrum ôlulerle Proı .. tan rahibinin. evuıı yana 
- Kopar bah~ıvan kopar. Ya- cektir. - İki bin lira>rnın aşırıldığına zerime atıldılar. Kollanmı anında münsebetıe buluııdurmıy• yarar. Buna g~rmesi, hiç şuphP .yok lu hizmet.ı;~ 

- KHildi Mahmut bey, kesildi. r••ı ,· •k~mbe. Öbu··rgu··n be.vin ta- Şu rihC't ehemmiyr·tle kaytled.ili- '- 00'Jadılar. Bunlar polisti. binaen, müelliflor tarnlından <ıkla hay- nın ateşe karoı ı>eJı ihtıyatkar olrnadıl 
·· - • ~ mı yana),m, ömrümde serı.>e bile """ · d ıı · ı · Şerde çaktılar, prmeclik! Oy- vası. Daha öbti1'<i.i ı:ün paça. yor ki bu tis!Prin, İngiltere tarafın- Bu esnada karşı yakaya ~ıkmış- ret bir çok hikı\ycicr na!;icdilm~lir. İş. oı bilme.ın en erı ge ıruşıır. 

•- san"'On&m '-'- ıezinti de yapa- . . kemıcmi§ken katil damgas; yedim, te Ptütark'ın bıze miras bırakiıi.>ı biı General Pl~yor, ba.tırlanaJl muh;J "" .., ...... o ka d dk ld dan Amnik~~a kiTalanan üslerlı> 1 rd Meçh 1 -~ d ı..-kJ ~ --•-• Ak ~·· 1 aıı.ı sep, onun rşısın a ı ı ı: , ona mı yanayım; yoksa haşamin a ı. u .... aın ora a"" eyen hikaye: bede, sair muharebelenle oldugu 
...... u. §'ima .. uı,er er, mer - P•kı·, bıı, ne bı·,,·nı kıırbandır'. h;e h ... olekMı ''oktur. b. tak · d • ·1 1 k h • , huıur bir aJüftenin dubarasına ır sıye ogru ı er er en ayreı.- •Simooid, yolda gideı·ken bir l'ebet hayatını feda edercesine çaJ'))1ş.ac•Hı 1 

etme', . . . Bani, fıkaralara ,·erilttekti? ' 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! düştüğüme mi ağlıyayırn? ten aptallaşan Kemak! manidar b:r gordü ,.e yolun kcnurmda biı· ~ukur k•- bilmiyor değildi. Ve bu ııder de ku 

Sesıaı :ynaşlattı amma, yıne sın- K b ah'b' k f t ti Ş h Tiuatrosu nazar fırlattı: zı<rak del.netti. Erıeoi gun l>ir gemiye JocaKını ümit ediyordu. Bu •ihin ' 
ili ~insi gülüyor: ur an s ı ı, a a u u: e lr ' Ken1al g ittik~ artan bir alaka binmj_ye hnzırlanJyordu. Fak;ıt, o gece auliyeti rüyasında kendisi.ne, kurtı 

- Fıkaralara pa»larını giiuder- ı·le dog·rtılu\·ordu. Me•'hul adamın . - Elhasıl bayım -dey_e iliı_ve_ e_t- lınbe .. 1 . . .1 - Kurbanın böbreğini, dierleri. 
ai, bir parça da göğü• tarafından 
gönderdiler. Ben, öaee lıunu, bi· 
sim fıkara Vahan içindir sandım. 

Bayır. Orman kebabı yapıluak. 

(;iğer tava. Böbrek ugara. Aktama 
mulıakkak uğra. Hep ziyafecteyi.s. 

"' Dram kıanıında 'l rüyasınd.;., gündÜlW\ del:H:tligi adamı cagını r veren ıu.ze ve ıyı •~ 
dik. 1 kibar kılığına ~iç te yakışmı}an a- tı- fettan kadın otomobıltle ıkı b.n gördü. Bu adam on•, kat'iyen gemiye 1J1iş kadın gibi gbı-undü. 

Osep, ba~ını ı;:aJJadı: Tepehaıında va.rn ~Cadc-siJ o an1t~ttığı hikftye onun liramı aşırdıktan başka hır de ben! binınertıebinj , birıer"e b~ tncağıoı, bogu~ B1naenal('yb1 ruy .. Jarımı:tın taha~_.,.ı 
..,_ k b 1 ı b · · Ö 1 ış' lemedig· im cinayetin failı· olar·'- lacagın· 1 s0··yıc d•. edecegınl iddia eııniyehm. Yalnız d1Y· · 

- .,..,me ur&)'& gt' ~n er, u- 20/12/940 Cuma giinü merakını tahrik e_tmıştı. bürii . · .·. . .. · . a~. 
kal trn t ç k k k k •Bu ihbar U.:.f:ril"e S;n1onid n\y('lin. lin1 ki u.ı.un .Udcü.:t\en beri bekl radaki fıkarRların pa~ı" Ak•anu saat 20.30 da vaptı•~ ··~·.·rden cmın olarak devam ya a ışı. o su uı. ı ma bl 1 

Y .ı "'~ ...,..., den vazgeç';, .:;euliye ;., nnı<><ii. B:rk<"'ç mu, ka e \-uku gor-d\igümuı: blı· v 
Kurban sahibinin yü:runlin çiz- B U L U N M A z U Ş A. K ediyordu: tulün son nefesinde z.apteclilen O~ c gtJn 90nr::ı. gcmini.nı bir kaı;aya ugrnya- \'e bir hitd.iee, uyku ~aında rull 

&ileri sertıe,ti, sesi dikl,~li: Yazan: ı._:. Benil - &bahleyin mağazamı gider- kaç kelirt1"1ik ifade9ı ma,umıı etı- rak battığuıı, iı;rıockı!erm uoi;.,Jduı;orıu muzl•, zeklımı.ıla üUet et•Tiiye ıeı 
- Bu ne biçim kvrban? Hani h

karalara değıtıJauktı? 

_ Bo• lif etme. İnsan ba•,b, fı- b d k b. m i ortaya koydu da kurtuldum. i§ıt\ı ... > , .• bilfilıara \8balckuk &llnlı-\ir. Şum• 
• Komedı' Kıımında iten birdenbire yanr aşım a şı ır . ·ı· ~-ıı ,.. b. h• .k ·bı b .. ~ ba k d Kemal, bu müthiş hikUye-nin te· Çiçe-ron d:ı {u •ıu hlk~ı.rc coıyor; 1 H\'e an:- m .Ji.ı u· .orı a ıı w ~· 

kara § a ır. 20/12/940 Cuma giinü otomobil firen yaptı. Ah bir de n~ siri altında evine girdiği zaman ,İk• dosı, oeyah<>I erlerken •Mc,go> ya te...U- eden rüyalrnn "1hakkuk ~ 
O~p, Şt'l'ian şe)·tan gülüyor: * Ak...ııınu ~aat 20.JO da 

1 
yörey, inı? Otonun kapu;ından ga- k.. .. . . . '\'cı"'! olur \'c> 2C"t<' ~c·~ rrrı t:k ıı;.n ayrJ asıl tehlı:ltkuk etrnıyen tııı· çok rüy31" 

• Ş b' ttıhaf hikiy•ye benıiven .,.. uçuk mıkvasta bır pane,·ırlr ka•· I · ' , · 1 . b. . . lı 
_ };h biz de fıkarayız i\.lahRml 1 u ır · · p Aş A HA z R ı:: T LE R j ~·et n~fb bir kadın başı uzanmış ' ay>1 h;uıl;or• im: .e-. Buıı ;a"an •nsı, unutmaklıgımızd.u ilorı ı:e ·r. 

L. "· ' .

1 

konuır·nalara bal.uı. şı]aştı. Karısı Ferhundn zengin rı! .. arlcuf1rtşının kencl.~in<it-n imdat ve mu· Riiyalarımı~uı giı.li t(!or\,batı.nı hu~l .... * bana tebessüm sai·mıyor mu? He- •. 
i 1 ı..: b. 1 · · .. •- manın sevincile K~mal in boYnunn ave-net istedir.ini hl' cl<'f:'I rüyc:ısırırta gö- getiren iştig4.tliJlı zihni.ye-dır. Bu i~~ 

Anladım ki·, •kurbanlık ko) un.- .. " .. •an ar, u•r ır erın_ı_, ne goz.., d k kelı·veı·nk• eı 
Maksim Büyük Salonunda yecan an e • ' . atılmağa hazırlanırken hayr~t v e. riir ve ı-ohat ı-.hat uykmuna devae' •- lfıt, u,yku esaasmda bir.i asi• tftketır. 

un c"kıni ~ıkaracaklar. 1 g~~u)orla! ve na"I '1ızgcçten ge- Bu akşamdan itibaren - Affedersiniz -de<lim- galiba taaceüple sordu: dcı·. ~'ıtkaı, ü<;i>Pcu ri<-Ja oyııı rüyoyı ler. 
Akşam, erkead~n oradayıın. Kur· çırıyor)ar. ">irisine benzetildı.m. K gOriınce kalkilr nrk;ıcı.ı 111 ı ı ya\tıJı(ı ho.ı- Binaeruılf>yh; şaırleriu~ .cU,.ku tJ.ı 

İn b k f k ba•ka' YENi Pl:OGRAM - A emal bu ne hal' . , o . k . · · ban s;\hibinden evvel, kurbaıu L.c- t san aş a. 1 ara ~ · ŞaRrak bir sesle: n;ı· !.ı:os.;ı•·. llt'.Yhat.... 11.1 .ınlar ı~noe mün kardt-~i,rir .• > dedikıeı:·ıne in.ınf11 

sen z.al geliniş, oturmuş, soda ile Hangi sertna'.\ enin 2a\·allı s.ızın- 1 - Safİ~'C ve arkadasları. Onun caketi gö~su hizasından y:ıı:ı bulo1·...... ıaz.ınıgeJır. 
f81UP içiyor ve homurdanı)or: tısından, khnbilir ne 't•kildt: cebi 2 - Yeni Revü Operet hey'eti. ·- Evet -dedi.- Çocukluğumdan- bir jiJetle "\•e uzunca bir çi'L.gi h.1. St::ı..;.r, kc.ıtıedildıg:ndf·n bir giin e\·\-Pl, Uyt:dugumuı. 1..ıın~n bayat tev· 

_Bu ne işdir? Beni bekh~·c.cek- dolan bu kurbt.ln ı.;ahihi. (;k.ara)ı. Hatay adalarında bir gece. ">eri hayalimde ~:asıyan tipin la ilinde kesiJmi.;;ti. Kc-mat bir and ji.ipi1erln ;yanınf4 Köhnlilduğıınu ı,iya- eder n1i' Asla ... S~kıl.;ınt istirahcı.t 
d ~a•an·. z,·~·a Şakı·r kt>ndısısıniz. Bu:vurunu2 rıca edt>- 1 sebeplerı·nı ,.u··, kt·ı·~ aradı belkı· fa· ~ıntf gorınu~tıı. bır a(h~ma dikkatle b&.kalım. Bı..ı ada indi , kalkıp gitmi•ler. Kurbanı in••n an •a) mı~ or. ı • ~ " 

' d' . . . • • ' f E:-kı muharrırlPr ti.Jcı:!ıııl.lan n<ıkledi. kalDı çarpar; &Oğsü munt.aı.anwn J\.I"' 
.. 

' 
.. ;·ını. '.·iiıdiinı, par•"1ladım, ka- Evel, kü"ü~ lıasi' refahlarııı ;11iiıik: !)efi'. Giirmeriç rım, buvurunuı. l)'<'l'<'k elile benı caatı anlaoıl'ı zaman bavgın bir 1 b all r , b. k t• k lk '"' 

.. 3 'I ~ •. . . ,, • lerı ll mas .ı Jl y.,_·~arıc ıt· ıyme ı rı)'::J doğru a ~r, !ionra tekraı.: şa .. 
a.nu:ı aitun, C'.'llerinıi yıkadım . an· bö~·le kör nah,·etkri \'ardır. Re-ji ... (ir: S. Atilliı. otonıoblle dave1 edıyordu. Bır ha- ka1de bedeli ödPnrn<"n1i~ eş:v~1arın va1·sa o da, kendılf'nnın rüya Ue n•ee· iner. Mide, son yeınf'kte alınan gJ<ioıl 
eak geliyorum. Se :.ulanıdır ki hun . . Her zengin , in~tı1n degildir: hka- Cuınart~si. Pa:telr günleri ~at 16 ı kışta esırı olmu~ttnn. Bır .-..aırıli1 arasına yığıhp kald~. gul cldLı;tınu ı;O .. tt·rrı1~ıdır.Lii.Kin. hali 
lar heklemrzler. 1 ra, insandır. da Revii Operet matinesi. menam gibı itaat ('i\ım. Nth(I• KOCABAŞ lınzırdskı muharnrler de riıya~a dmr 

k.abih tenıessi.ıı bu· luuc ,Kt"l ·rır, l/t. 

dr. Yav ... şçacık onun çimdikleJ.il' 
n17 cildını. temas ettiğinız koh>~ 
veya bacagını şiddetle çt-kt.iğ.inı giiıl.I' 
sünuz. Bır ıambauın \'t:ya mun1un ıi~ 
Eını 1 kapalı gü:ı.l!'rir.c tlogru y.;ık!aş.ı; 

nız1 derhal başını duv<ıl'dcıı1 tar~fil 

\."ırir. Artık uyku e~na~ında tee!Sıif 
'\'ln, hislerin diır.~ğa naklcd:Jdiğir. , ~ 
ıuagın. ınukiedır oldugu kadar bll.Tl 
takdıl' ettiğını, •~tırak. fıkjr• k.&ıı 1ıı 

laru1a tebean bir !a::ı.li:--~t husule ıtl 
diğını söylemekten ba~k.ı: ne yap•1'' 
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tşuyordu. harehf't f•diyordu. di, birdenbırl' çt:keret.. boı;du. (H.ı 942). ı 
~-" .. el~·ıj<·r)e dt> bJr l'adı~..;.h ;.. ;.,ı konu- ~ .. u .. :uı \ta ş.erjk r<ıevkiine &-ec;rrıi-s g\b.ı ~nın bc·ynt:nd usoletle kenıen<li geçir-

~~~]IJ':lir"n'-1

1 
. Hatta. Avu.-rtııryoı ,.e A1rn;_ıı~·a elcile- __ Bütun bu ~cbeplet·, nilıı"l:-7<>t Sultan S.ıbRlı< ~11. rşı İbl'ahu-n P~~cının c.esed. i 

~L:L::::lllJll..Jb4.Jı~ljl rıne· Sul~vınanın dim.aı:ındn kArılı bır 1dam 1 sarayWJ arxa kapışından c:ıkrılml.$, Ga-
1.A.Jl.•.l..a...!.~..::.MI. .... .JA. · • " Bt-ıı. ne fuyleı!:ı-_cm o, ohıı .. Padı,ah ı r kn~ .ii.U\vetlend i iyorciu . la~y~ geçirı~_mı~, alel~cele ~ömülınü~tü. 

li!Ii'EJ~ f!ll :e;nlfZJ ;} I ~ l •J~ de~;~,i:ı~~ :~;·:.:kt~,;~ıar gunu gününeı,u~1;;'~;:•, ~~,1 ~~:·,/:~~:i.1jb::;J~i:,";~;:lıu:·~~müı~:i~;i 1:~1~:: ~=:o~~~; 
4 P111dı~alun kulagına efUitı.nl.ıyordu. Hur ... aJr_,-hın(' doldu;uyontu. ~· Fakat halk uzcrındc hıç bır tes.ır 

Yazan: M. Sami Korayel reu.ı Sultanın aoamhırı mekı.k dokuyor- Niha~t>t Padı~~h, \·ezirini idama k•- ha~ıı olmaını.ı;t.ı. Bu esrare.ng>z cinayet 
l.ardı. nr yerdı. Ve, mUnaf{ıp bu hn•at kd'!ia- kimseyi ürktitmC'mişti. 

Hı-ah rn P;,ısayı. Vak:le Sultan ÇG.k. se-, Pa~a kendısinı serasll.tt 9Ultan dı1"e 
\. ı,yuro,J. P~a, ~ruyı hiınld.)'dnUD beı. · çaiın.ıyordu. Jbr~l'üm Paşanın bu kalle
rt.-rıl dıı 1·e ine dt>sıursuz g~re-rdi. ı.~ald• riru R\biı k)zı Hurreın Sulllın kat'iyen 
su.t.:ı-nın d .•. rr~~ a~er~k lıl:eın&D eldıe ' 80'"4'-den k.u;ırnuyotdu. 
<:uot>ı. c.•ll .. cı: Veı.irini bUy\iık bır muhabbetle sevtfdı 

llu .t'b'"'ple V:iik:ie Sulıan ibra.hım Pa- Pad~h. jHndı mkutu M;in ve1ileıler a-
f;ıııı~· <~oh<1 ziyö.dt:' d~ıt·ki ldi. nyordu. 

liuıtı ın Suıt.a.n, dalıJ ı.iya<k V.ld:~ Hürrem SuU.an bir IÜD Jlıa.dışaha ~ 
b.ıl. •. nt:. n (,'.ekiniyoıdu. Fak.al, Valde le wyleını,ti : 

bıılı.ırı \efat edınce iş kendim Soa\efciı - A1'61an:ım., İbrahim kulunuı keudi
ibraı.tır.c PaŞ-<uıın yo.tvaş yı.v~ kuvv•tlen ıin: SerMker Sultan d\ye çağrr\lr du· 
ço:t.u.ııı1) e başlaını~u. rur .. bu ne bal? .. 

ıturreuı ~ullan, durmaO.W. İbnb.im Sultan SU.leyroarnn Yerdit;I ~ kl-

P-.,r4y1, Sun.an SüJeymıına çeluştiri;rOır- -.C. SU olmutW! 
du. lbrahın1 Püşa da evvelce )tazndığı - Ne boddme?_ 
ııru!uzu, itımadı ıro•Hıi.ımal etmi:.e bıı.Jla Bu, lı:Ali idi. ~ mıneııı 8ıJ1tan. 

mııtı. Padlpbl veari U.,,lıme - -~ 
V•.uri ~ o cı.....ec., J4z bolıl>ufllı cS bale C>OlinnlfU. • 

lı:i, .u"bk keııdıoın.i .lloıdop.lıla 1:ıeu:ı a.y..-1 HeM, Pld1tah. Ser kft s.atı.n -
~ordu • U..,., ı.w-.ııı.t -km ·aıı --.ı.. t,.. , 

İbrahiın Paşanın D<-ftf'rdar i~kender mı)·et txıı;;.Lt.ıdı 1 Sar.dy, yine pür zeyk: ve ni~t 1aş1-
Çelt.~b13•1 öldurtmesi, ~ferle1·d~ padışa- İbr~hım Pa~, t-kserıya sarayôl gelir, 1 yor, halk taabbutkiıırane ndzarlarını ,.., 
harıe b.ırekrt etmebl go.ı.den düşmEıEine gcce:vı ır,ar;:ıvda ,Re<;irirdi. \'ezıri azam ne saraya çcvırm~ bulunuyordu. 

üh · b. be t ·•· J d · d · • Hürrt:m SuJtan emeline ınuvatfak ol-ru ·- un ır se P e~ı ıyor u. bir r•n,ar.~n ge~ T yıne saraya davet 0-
nı.uşlu. Rus kw bahçe~indeki gülleri 

lunnııı~. gece yerllarına kadar eğlenj}-Hürrem Sultan 1 nihe.yeı kulpunu bul.. 
mu::lu. İbrah1m Pa~nnın Pa.tii.$.lh n1.1fuzu 
k.uUo.ındığından dolayı Sultan Süleyma-

. seyrediyor, kw Mihrimah SUitanın sa-
m~"tı. adetini, ojclu Ba""'ıtın saltaınabnı dü-

lbrahim Pat"I, her zanıan yat lığı oda-: şünüyordu. 
ya çekilniııi, sarayın dar koridorlarında nı harekek' getirn1ışti. 

İbrahim Pa$1nın ı._<;.raf1, haitA bjr ri-
bir ölu şukUneti h8sıJ olmuştu. 

va:vett> göre, Kur'anı Kerıme hürmet R.oınun1. C*U!ıtlarJna ı;u emı·i ver~ 
etmemesı, Padişah ile veı.iri beyninde mişti: 

ml.ma!eıretler husulıt!: getiriyordu. . - İbrahimin krllr .. int u('Urun~ .. 
İbrahim Paı;.a.nın ha.kik.aten müsh.ı-

ı·•J d ı·k okt B J Gece "·•rıı:;ı bir ct>-ııat.. karanlık oda-roan "'" a o erece a a ftSl y u. u, o - . . 
~ ı , bl d • ·ıd· 0 1erdan geçE>rek Jbr~hını Paşanın ödası-'--'reoe ıae.ı aCAK r ~ey e-gı ı. va~ . . 

na g.ırdı. kitler ıurc:.dan b\lnıdan toplanan de-v-
fD'meler hemen hep böyle idiler. İbrahım Plı.:ı, mı.p' -1 u;ruyordu, 

İbrahi.rn Paşanın bogulması ehem.mi. 
yetsiz bir vo.ık'a gibi reçmişti. Zevcesi
Ql. Yavuzıın bet.baht kı:ıı Haı.ıce Sultanı 
kim.~ düşünmüyordu. 

Padt~ah. zevk V• sefns:le meşgul olu· 
yor, dokuz sene içinde vezaret mevki
ini Uç \'ezir, Ayas Pnş:ı, Ll1t!i Paşa, Ha
dım SüJeyman P.ııi~.ı liaal e7liyordu. 

Ay .. P2şıı lrodmlara meclllp. haya1r 
Sul'8n SUleyman, zU.5sına nUM!ıh.ur 

okNiu veur;n.; aaltanabr:a ~'"'rik aôr
.... ilı>Oı~du. İbn.hım Patlı, ictet. 

Mti~tenbti. 

yoil\u . 
korkusu nı yüzlf"r('(ı carQ"elerin atuşunda geci

.Vordu. 
<.:t>llAt, Paşanın yc•C..itD• 79n.a;ıt.ı . Pil-

bir çok hüciıseier ı.Jkı't'"t.rni::şh.·r \'e btına 
ait bır (,'ok yazılar ya:unışl.ar<lır. 
İskory;uı rrı~hur dokı.oı· .. o\.Jber Koınbi 

Ediınbuı·ga giderkrn bir hallil inen bir 
Protee.tdn r~hıbın vak:·a.ını hi.Üye ile 

8tyor ~i: 
«Rahip, uykuy<A dalar dalmaz, epeyce 

uzak blr 111esaledeki kOyde bulunan 
evinin yandgını ve ç~~lk.Jar1n1n ale\•Jer 
içinde yandığını cormU.S. Henlen kalka
rak yola çıkmış. Köyr ge1d1i,i zaman 
e,·in!n yanmakta oldugunu gönniı~ . Ve 
karı;)ıkhk arasında unutulan en küc;-ilk 
("OCUğunu kurt.annak ıcın aıe-vıerin ice-
risine atı1m11 ... ) 

Buna benz.er bir vak'a da doktor 
1\talu; Sirnon tarafından zikrolunrnus
tur: 

riz. Kalp na.stl geee ve gündüz ata 
ciğerler hıç durmadan naıq} teneffüs 
d"r~, mide de naııl hazmı ifa e)·lt 
dimag da uyku e..'1.llasınd.: aynı n~..:a 

te bulunur. "f:::ıni dimag:, uyurken sS: 
ne, fet.ekkürUnc devam ede-r . Garif' 
harikulade g:Orün~lerıne rağm.en ru.ı 

•Bir ıece, Pr-erute11 Konı.ı rüyamda, uyuyan dimağın t~ekkürlınden. 
çocuklannın bulunduğu da1renin yıkı}- esna!-:1nd.ıki dim.ag feahyPlınin te:;<ı ., 
dığını ve çocukların ankaz altında kal- rtinden baF,tka bir şey de-;:rilclir C.ürı~'" 
dığınJ ,görn1il4, heme:n hi:T.met.çile-rı u- .ıü.n bizi r<Ahnt bırakmıyan, t~·ri.1. rti~ 
yandırarak çocukları yanını getirhnis. eey, tcykuda da dimağımızı m~u' 
Çocuklar daireden çıkar çıkmaz tavan mekte de-vam eder. İitikbak.rı lff"$i~ 
yık.Jlnııı ... > dair vaki olan hadi~eyı hus,ule getı 
Drümand'ın b'"ir esıerind.e ıu satırlar dimağın bu gayri ~ut.ut, gızli fa;:ılı~ 

okunur: 
«İngilterede, . vebanın e;ddeUi tahı·i

b&t yaptıa> sıralarda «Sör Rober Koton> 
nua ııatoowıda m.ı8abr bulunan .Kral 
jolu, Loııdrada kalan bü)'Ük ojilumı riL 
)h.ılldn, sanki b.ir )Mlıçla ya.raiwı~ 

bize daha basJt bu· t;ttk ruy.al.Qrııı 1 

hiyoı.lni ögrete--bıUr k..i bu.nhıı U.ı S 
atkôı .ır.ıe ri.Jy3lar, .• J naıın vtor '''Tl rtıı 

lerchr. Bunl eıı <wu1 b.u ~ 
bo. hseo..ef)e "i.L. 
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ANKARA HABERLE 1 

Yü sekMürakabe 
ey'eti Toplandı 

Ankara, 19 (İkdam muhabirinden) - Yüksek tliBrabbe Hey'
eti Meeliste Baf""'kilin reisliğinde toplandı. Hlikt\ımıte ballı ik1-
it teşekküllerin senelik üaliyetleri bakkmdald rapodarııı tetkikine 
kvam edildi. 

Meclis Ruznameslne ahnan ılıylbalar 
Ankara, 19 (İkdam muhabirinde.) - İstalllı>ul ve eliler lriiytlk 

,ehirlerde ııeyrtiseferi tsnzim için hazırlanan bnaıı. Jiyihası Medi

• gehniştir. 
Tlirldye Jllerw Hıh1116ıhha J!:asti tüsü .,..., Bıfzuısdıha mektebi 

t.ış~ine dair liıyilı.a da Biiyük Millet Meclisi rru:namesine almmı,
tır. Bund .. ba§ka ordımaa melhusat ihtiyacı içiB lüzum görüldüğü 
takdirde hariçten de ınaı.-e ithaline ılair layiha da ruzaameye ıı-

lınmlfhr. 

Yüksek Sıhhat ŞOrası •zahğı 
Ankan, 1.9 (İkdam multalıirinh} - Y~k Sıhhat şura91 1\

..ııtuıa, müddetleri biten profesörlerden Doktor Refik Guran, Sa

im Ali - aıe-raJ Tevfik Sallam ;renıaen tayia edi~. 

lslanbul Defterdarlığı Kontrol Mcmurluğc 
Aalaıra, l9 (İkdanı. mnhaltirDı dea) - istaıobul Defteıodarlığı 

kontzoı -ııru Abdlllbdir Ajn Vilayeti Deleerdarhiına tayin &

dilmiftir. 

ALMANYA 

Çörçilin nutku !Manş denizinde 
- Bae lantı ı -..ı aayi'Mla - ı <Booıı tanlı 1 - -l 

Metaksas dediki 
<ııa. laıııfı 1 inci sahifede) 

da.ki Klissoma'yı bombardımana 

devam etmektedir. 
Cepheden alınan son haberler 

Yunan kıt'alarırun yeni hücumlar
dan sonra tahkim edilmiş miıhiın 
mevziler iMal ettiğini bildirmekt&
dir. 

Klissoroanın İtalyanlar tarafın· 
dan tahliye edildiği haberi Yunan 
kıtaatını teşci etmiştir. Yunanlı !ar 
tarafından işgal edilmiş olan Ostro
vitza dağlarının ötesindeki mu
harebe meydanı düşman zıobit ve 
efrat ceset~ile doludur. Ölenle> 
rin bir kısmı açlıktan ve yorgun
hık ölmüştür. 

METAKSASIN NUTKU 

Atina, 19 {AA.) - Atina ajansı. 
bildiriyor: 

Hükfimet reisi Metaksas, söyledi-



SAılFA - 1 

lngiltereye bir-ı f .A c.111 ye -ve p o ı t s 
i~tita teşebbüsü •• • • • 

(Başmakaleden devam) Ortak oy cınayetının 
len haberler de böyle bir hareket- h k • b 1 d 
tc'° bnhselmekte~irler. Dünkü __ ga·ı· mu a emesı aş a 1 
<clderdc çıkan bır telgrafta şuyle 

d<•nili)·ordu: ı 
Hacerio beş ay evvel yuva kurduğu erke
ğin ~ehmine kurban gitt iği an la~1!ıyor ... 
Bundan bir müddet evvel Orta- ı * Galatada e6 numaralı Demir 

köyde Pişmişoglu sokağında 86 fabrikasında çalışan Recep karpit 
numaralı evde işlenen bir cinaye-. fıçısını açarken karpitler patlamış 

20 
8.00 
8.03 
8.18 
8.45 

12.~0 

12.33 

12.50 
13.05 
13.20 
ra.oo 
18.03 

iKDAM 

birirıcil.anun Cumı 
Progn:ın1 18.40 Jı..tüıik 

Ajans 19.15 J\1üzık 

1ı.f il7.il~ 19.30 Ajan$ 
Ev kadın 19.45 Müzik 
J.>roe;ram 20.15 Radyo Gaz. 
~'{üı.ik 20.45 MüzJc 

Ajans 21.00 Müzik 

!\1üzik 21.30 Konu~ma 

Müzi!t 
21.45 Müzik 
22.30 Ajans 

Program 22 45 Müzik 
Müzik 23 31l Kapanış 

•lyı mallı.mat alan mahfiller, Av

rupadan V aşingtona gelen mahrem 
naberlerc göre, İtalyanın tamami· 
le inhidamından evvel Hitlerin in· 
~iltereye kaı·~ı büyük mikyasta 
bir istila hareketi yapması ih ti
mallerinin mevcut olduğunu söy
lemektedirler. Bu suretle böyle biı 
sergüz~te bir milyon kişi feda ede
ceğini, birçok defalar tekrar etmii 
olan Hitler, sözünü yerine getirmİi 

tin muhakemesine dün birinci a- ve Recep muhtelif yerlerinden ağır 
1 
__ ....; ___ ..,,, ______ _ 

ğır cesa mahkemesinde başlanmış- surette yaralanarak Beyoğlu has

tır. tanesine kaldınlmıştır. Ro.:ebin iki 

olacaktır. 
•İngiltereye karşı vfu>i mikyas· 

ta bir istila hareketi yapması ih· 
timalleri, Almanların İtalyaya yar
dını etmektense böyle muazzam bir 
hareketi tercih etmeleri fikrin( 
mü9tenü bulunmaktadır. Bu hare
kette Fransız donanmasının da he
saba katılıruş olması mümkündür. 

Bu evde oturan tütün aruelesin- gözü kör olmuştur. 
den Faik l>eş aydanberi beraber 
yaşadığı Baceri kıskançlık yüzün
den bıçakla müteaddit yerlerinden 
yaralıyarak öldürmüştür. Hacer, 
evvelce Kemal adında birile beş 

- Or. ltiZA.R 
Gonokok 

SAMI• 
Aşısı 

sene beraber yaşamış, S<tnra on
dan ayrılarak Faıkle oturmağa 

başlamıştır. Faik, Bacerin yine es
ki dostu Kemal ile münaoebette 

* Galatada eteklPri tutuşarak Belsoı{u-kıuihı ve i'ılı!atlanna 
'<arsı pek tesirli ve \ate as.dır. 

muhtelif yerlerinden yanan 85 'Jıvanvolu Sultanmalımut tür-
yaşlarında Latife Silrpagop hasta bes: No. J 13 
nesinde ölmüştür. 1 ~-illltc:~3;.iiıiıli.iımllilllmm:~ 

ispanya ve 
Tanca 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

1 

şı bil~ le düriist ve eeıııilckiir görü
nürken, diğer taraftan bütün Tan
ca hakkıııdaki beynelmilel nıu

karreratı bir kalem darbesile ber-
taraf ederek şehri İspanya Fası ec
zası arasına ithal elti. Muhtelit 
•'ıansız - İspanyol kumandanlığı 
:~shedilerek Sultanın :yerli a•keri 
,ay işi muhafazaya memur edı idi .. 
,öylece İspanya Tancada, dünya
ıın meşguliyetinden istifade ede
ek bir emrivaki ihdas etti. 

Bu hareket karşısında devletle-
· n hareket tarzlan dikkate değer. 

Almanya bu i)CC şimdilik doğ

udan do,;Tuya ala ~adar olmadığı il 
cıhctle bu tedbiri tasvip yolunda 
..akit kalmıştır. itulyu dn takriben 
ayni yolu takip etmişlir. Batla bu 
~ vletler A;.dcniz uevleti olmıyan 
ugiltcrcnin bu şehirden ayağının) 
.~silmesini gayet iyi telakki etmiş
or ve yalnız kendj Alman ve İtal-1 
an mcnf:ıatlcrinin masuniyetini 

.emine gayret etmişlerdir. Fransa 
,lt durum karşısında taınnmen atıl 

. e sakitıir. Esasen Madride yeni 

, 1det Liralık Lira 

l 2000 ;;% zooo~ 

3 1000 - 3000.-

2 750 - ~00.-

4 509 - 2000.-

8 ıso - 2000.-

15 100 - 3500.-

iO 50 - 4000.-
1 •ti l!O - 6000.-

•Fakat Mar~al Petain, daha bir
kaç gün evvel, bitaraf bir diploma
ta Fransız donanmasmın, Alınan

ların idaresi altına girmooine hiç
bir zaman razı olmıyacağını beyan 
et:ıniştir.• 

Şu halde, Almanya, yeni hazır
lıklarla Büyük Britanya adalarına 
taarruz edecek, demektir. Böyle bir 
hareketin, taamız hazırlıkları ik
mal edilinceye kadar, Alman hava 
.kuvvetleri ve denizalWarı tarafın

dan yapılacak şiddetli hücumlarla 
İngilizlerin maddi ve minevi kud
retleri kırıldıktan sonra yapılınak 

isteneceği tahmin olunabilir. Dün 
gelen haberler böyle bir te§C'bbü
ı;ön ftlb•tta ve rubayet ilkbahar
da yapJacaiı merke:tindedir. Harbi 
en kısa şekilde bitirebilecek olaıı 

İngiltereyi istila tasavvurunun Bit
ler tarafındaıı asla terkedilmediği
ni İngilizler hiçbir zaman akılla
rından çıkarmıyor ve onlar da dur
madan böyle bir darbeyi karşıla
wağa huırluıyorlar. Almanlann 
Biıyük Britanya adalarına karşı 

taarruz üssü olarak kullanılabile
cekleri bütün limanların ve vası
taların bu İIC tahsis edilmiş olan 
İngiliz tayyareleri tarafından mü
temadiyen bombalanması, bu uya
nıklığın en büyük delilidir. Tay
yare İmalat Nazırı Lord Biver
bruk'un son sözleri de İngilizlerin 

bulunduğundan şüphelenmektedir./ 
N1ha3•et l.ıir tanuhğına Kemalin 
irnzasile Hacere hitaben bir mek
tup yazdırmış, Harere Dohnabah
çede saatin dibinde randevu tayin 
ed<n bu mektub.ı postaya vererek 
metresine 1:öndcrn1iştir. 

Faik o akşam eve gelince, Hace
rin kendisine mektuptan hiç hah- , 
setmediğini görünce şüpheleri kuv- • 
vetlenmiştir. Nihayet Hacere esi. 1 
dostu Kemalden bir mektup alıp 

almadığını sormakla başlıyan is
ticvap ve münakaşa sonunda ci
nayeti işlemiştir. 

Baş, Di~, Nezle, Grip, !'.oma.tiz ~ 
Nevralji, Kınklık ve Bütiln Ağrılarınızı Derhal Keıoer 

lcobıod• runde 3 •q• olonıblllr. TA~LITLERINOEN SAKININIZ. 

! •ayin olunan eski nazırlardan Pi
<!İri hcniiz itin1atnamesini takdinı 

ılc etnıcJniştir. Jı~n mühim olan 
Türkiye İş bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmİ§ olmaz, aynı zamanda 

ta!iin" i de denemit oh. ;unuz. 
' 

mgilteredeki tesirler de şöyle hu-

HF.R 'F.ROF PULLU KUTl't~RI ISRAllt.A lSffYl'ill 
1

. :ısa olunabilir: Kötü vaziyet kar-

,smda iyi çehre göstermek. Filha

.1ka Büyük Britanya için oraya K.eştde1er: ' Şub•t, ! Ma· ıı 1 Kumbaralı n ku:mbarasıı 

uyumadığını gösteriyor. 

Dün mahkemede sorguya çeki-
1 Devlet Demir yolları U. MUdUrlüQünden 

len Faik hiçbir şey hatırlamadığı- Muhammen bedeli 7650 (Yedi bin altı yüz eW) lira olan 15 tou tasfiye 
nı söylemiş ve bunda ısrar etmiş- edilmi; pamuk yağı 6/1/1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zart usulile An

tir. Fakat gerek poliste ve gerek karada İdare binasında satın alınacalıtır. 
sorgu hakimliğindeki ifadelerinde Bu i,e girmek lstiyenlertn 573,75 (Beş yüz yetmiş Uç llra yetmiş bq ku-

_ruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etttiği vesikaları ve teklifle· 
hadiseyi itiraf etmiş bulunuyordu. rini aynı gün saat 14 e kadar Komiıoyon Reisliğine vermeleri IAı.ımdır 
Şahitler dinlenmiş, bunlar kanlı Şartnameler parasız olarak Ankanıda Malzeme dalre6inden, Haydarp8§8da 

hadise.Un muhtelif safhalarını an

latmııtır. Bn şahadetlerden anla-

Tesellüm ve Sevk Şefllğjndeo,, İzmirde Mağaza Şefliğinden dağıtılacaktır. 

şıldığına göre Hacer asla hakikat 

olmıyan vehim ve şüphelerine kur- , 

ban olınuştur. Muhakeme müteba- 1 

ki şahitlerin dinlenmesi için başka • 

güae bırakılmıştır. 

rılma davası bitti 

(1179~) 

FOSFARSOL 
en birinci 

Kan, Kuvvet ve istiiıa Surub~dur. 
Sütlüceli Betulün kaçı- 1 

Sütlücede müsteciri bulunduğu 1 iİ!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!.;H~e:!r~ec~z~a~n~e!'.d~~e~b~u~l~u~n~u~r::· .!'!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!~ 
kayıkhanenin sahibinin kızı 30 yaş-

larındaki Betülü zorla sokakta ka- lstanbul C. MUddei Umumiliğindde 
İstanbul adliye ve mahkemeleri için lüzumu olan 600 adet evnııt sandığı 

çırmağa teşebbüs suçile ikinci ağır açık ekslllemeye konulm~Lur. Muhammen bedel 1680 ve muvakkat temmaı 
ceza mahkemesinde muhakeme e- 126 liradır. 

Büyük Britanya adaları, Alman 
hava kuvvetleri tarafından munta-

'dd ti b b 1 - b'J' dilmekte olıın İlyas hakkındaki ka-
zaınan ~e şı e e om a ann ı ır . 

Eksiltme 3/1/941 Cuma gUnU ııaat 14 le Sirkecide adliye levazım daire
sinde yapılacaktır. İstekliler şartname ve numuneyi tatil günlerinden maada 

Al d • it 1 b h fta b' ;ar dün bildirilmiştir. İlyasın daha mnn enıza • arı, er a , ır 

'kt t ·1· ı· 1 · · b t evvel yine Betülü tehdit suçundan 
mı ar ngı ız ıtare gemısı a ı-

rah•lirler. Fakat Büyük Britauya 

ad~larına yapılacak bir ihraç te

sekizind asliye ceza mahkemesin

de bir ay hapse mahkUm edilmiş 

şebbüsünün, İngilizler tarafından olduğu anlaşılmış, bu defaki ıu
azaıni şiddelle kar§ılanaeağuıa şilp- çundan dolayı verilen ceza da bu 

bir aya unımedilerek cem'an 4 ay he yoktur. Adaların müdafaası için 

en buhranlı günlerde alınmağa 

başlamış olan tedbirler, şimdi kim

bilir, nekadar tekemmül etmiştir. 

İngilterenin bir ihraç tehlikesine 

20 pn hapse ve 40 lira para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Bir çocuk bir fındığa 
kurban oldu 

maruz bulunduğu ilk günlerden- Şehremininde Uzunyusufta o-

her gUn çalışma saatleri içinde mezkfır dairede görebilirler. (ll904) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 

Semll Sokaiı .&71ılL 

Numaram Cinai L K. ------------------- --------'--
Erenköy Kozyatağı Üslr.Udar (65/1 Ahır ve ahşap 6 00 

(13/l f!V ve arazı 
Yukarıda mevkil yazılı gayri meıkulUn 31/5/941 oonuna kadar mUdetıc 

pazarlıkla kiraya verilecetınden ls\eklilerln müd!ırlUlt alı;arat kalemlne mura-
caaUarı. (11951) ---

Karıköyde Gabay hanında 5 numaralı odada müstecir iken ha-
ikametgihı meçhul Celal Tar lan'a: . 

lıtanbul üçüncü icra dairesinden : 
beri altı ay ııeçmiştir. İngiliz w- turan Bahriye Çolakoğlu, iki ya· len 

dusu, artık yüz binlerle değil, mil- tındaki çocuğu Aysel'e fındık ver

yonlarla sayılınaktadır. 36 yaşında- miş, socuk da bunu yerken genzi Türkiye CUmhurlyetl Ziraat Bankası İstanbul Şubesi tarafından 1/8/938 
tarihlı kıra mukavelenamesuıe müsteniden 31/8/938 den 31/ ı2/938 tarihine 
kadar 4 aylık bedelı icar mıkıar1 olan (43) lira lle muk.aveıenamerun seki
zınci maddesi mucibince eyyanu müteahhire tazminatı olarak beş gün içın( lUJ 
lira ki cem'an (58) lıranın % ~ faız, % 10 ücreti vek.tiılet tahsılı taJebinde 

ki İngilizlerle bu ayın son günü 20 ne kaçırmış ve Guraba hastanesine 

yaşını bitiren ıençler, ikincikanu- götürülürken ölmüştür. Adliye 

ııun 11 ind ve 18 inci günler'. ~ı.ın\ doktoru çocuğun ce•edini morga 

ıltına çağırılacaklardır. Bu ıkı sı- kaldırtllUf ve tahkikata ba~lıuwut

nıl takriben 500 bin kişi demektir.• tır. 

* * Evvelki gün Beşiktaşta el:bi
seleri tutuşarak vücudünun muh

telif yerlerinden yanan 6 yaşında 

Fikret Şışlı Çocuk Hastanesınde 

ö1müşttir. 

bulunU!m\11 ve daıremızın 939/1168 numaralı dosyasile yuk•rdakı Jkametııtııu
nıza gonderilen beleme emr.uun neredeolduğunuz bilınmediğınden bahısıe bilil 
tebliğ iadesi üzerme icra Hiltımilğince 1 ay müddetle ll.Anen teblıgaı l!asına kn 
rar verildJğınden işbu ilAnın neşrinden ıtibaren bır ay zarfında borcwı tama
ınuıa veya bırk.uınıına yahut alacakiınıntakibat icrası hakJrtına dair bır diyeceği 
oız varsa bır ay içınde dairemize tahrıren veya lifahen b?ld·rmenız ve blıdırme 
medığınız takdirde mal beyanında bulumaruz ve bu>Jnı ıaz~anız hapsen tazyk 
olunacğınız ve haki.kate muhal.ı1 beyanda buJunursanu .üapıs ıle cezalandırıJa
cai:ınız borç bdenmez veya itıraz olunmaz.sa. cebrl ıcra,ya devam olunacağı Ode-
me emri makamına kaıın olmak Uz.ere il.ln olunur. (1291) 

ISTA 8UL EELEDi YESINDEN SON TELGRAF Basıınevi. 

laha kuvvetli bir devletin gelme-' 

jndeosc İspanyanın yalnız ba!5ına 

,erleşmesi şerlerin ehvenidir. Fıl

•akika on yedinci asırda bir Por

ekiz Prensesi İngiliz sarayı kralı-! 
ne çeyiz olarak Tancayı getir-\ 

ıişti ve o gündenberi İngilterece 

ranca bir doreceye kadar kendisi

ıe gelmesi mukadder bir mühim 

ıokta idi. Fakat İspanya harp ha

rici kalmak şartile bu şehrin İs

panyaya geçmesını hazmetmek 

cap etmektedir. Yeri hariciye na

!ırı Suner'in dinamik ve faal po

li tikası harp dışında kalarak mey

valarını vermeğe başlamtj demek

.ir. İspanya ahvale ve menafiine 

çok uygun bir politika takip ediyor 
demektir. 

Hüaeyin Şü.luü BABAN 

,-ıs l AğlJlllos, ı hlnel- h•soplanacla en u elll il-
' · 1 ,.,... bulunanlar kur'aya 

~rln tarihlerinde yaınlır 1 4ahl1 edilirler. 

iktisat Vekaletinden 
iplik çıkrığı yaptırılacaktır 

ı - Vek!lletimi2ce yaptınlacak cambaJAJ dahil> 3.050 adet lplllı Çllı:rı
ğı kapalı zarf usulile eksiltmeye Jıonulmuııtur. 

z - 3050 adet çıknğın cambala) dıılıil> tahmin edilen bedeli S0.500 li
radır. 

3 - Muvakkat temıııat 2287,5 llradır. 

• - Cılcrıklar prtnamede göııterlldiğ\ ilzere iınalAt yerinde teaıım .dne
CE....lttir. 

5 - İhale 6.1.941 Salı günü saat 15 de Ankarada İlrtuıat Vek~letinde 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mezk1lr gün ve saate kadar 
teminatlarını yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun 33 inci maddesi mucibin· 
.., tan>im edecekleri zarflım eksiltme -d<m bir - evveline lı:adat 
komisyona tevdi etmeler! lhımdır. 

8 - Bu huııusa müteallilı prtnomeler htısat VekAletl Sanayi Umum 
MildUrlilğü küçük san'aUar fllbeı;ıle İstanbul ve İzmir mıntaka İktısat Mll
dUrlüklerinden (152,5) kllrUJ bedel mukabilinde temin edilebilir. 

(8102 - 11844) 

(SATILIK ECZAHANE) 
Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk Hôkim(iğinden : 
Ölümü üzerine terekesine mahkememizce el konmuş olan 

Eminönü eczahanesi sahibi Eczacı Hüseyin Hüsnü 
Onar' a ait olup mahellen vaki istimlak ıebebile halen Mey
dancıkta Sadıkiye hanı altıada bulunan cczaha
nesinin terekenin tasfiyesi zımnında bilmüzayede ıablma

ıına karar verilmiş olduğundan mevcuduna 17 .000 lira kıy. 
met takdir edilen mezkur Eczahanenin biriaci açık arttırması-

nın 3/1/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar maha.llen icra kılınacağı ve bu müzayede. 
de teklif olunacak bedel; muhammen kıymetin o/o 75 ni bul. 
madığı taktirde ihale yapılmıyarak ikinci arttırmaınua tarihi 

mezkurdan on gün ıonraya müıadif 13/1/941 Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar aynı suretle icra kılına
cağı ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin 937 /1 dosya 
numarası ile mahkememize müracaatları ilan olunur. 

937/1 Tereke 

Daha evvel siliıh altına alınmış 

olanlar, 5 milyonu bulduğuna gö

re, şimdi bunlara yarım milyon ki

~i daha inr.imanı edecek demektir. 

Üç ay talim ve terbiyeden sonra 

lın ~arıuı milyon da askerdir. Ta

lım ve terbiyelerini bitirip teşkilat-

1.lııJırılan Kanadalılar da. hep Bii

) •lk Brita~yn adalarına gcldikleri· I 
ne göre, lngillLler, h<.-rhangi bir 

Alınan ihraç ve i•lili teşebbüsüne 

) nlııız denizde. havada dei{il, ka

rada dahi karşı koyacak vaziyetle 
bıılunuyorlar, demektir. 

1 
İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

·---------------------!------- ~~---~~~~~~~~~~~~~ Kadıköy sıılh Hukuk Hıilı:lmlıtinden: DOKTOR Fiat Murakabe komisyonundan 

Abidin DAVE:R 

Aşagıda evsafı yazılı elektrik moförU ve santrifüj 
pompa gruplarını verebilecek kimselerin Belediye 
makin& şubesi MUdUrlUğUne muracaatlerı. 
1) Trifaze 3Xl90 voli müselles, ;rüzUklü, hareketten oonra baleleri Jıaldır-

1rlinda bafvekili ameliyat ma ter\ibatını haiz saatte 60 ton den.tt •uyunu 70 met.-e irtl!aa yökaeltebilir 

oluyor ,antrifü.ie akaple bir elektrik motöıii. 
Dublın, 19 (A.A.) - Irlanda baş- 2) Saatte 60 metre mik'ap suyu 6 metre derinlikten çekerek yine B meı.. 

vekili di! Valera ameliyat olmak u- re yül<Bekllli:e nrebıleeek bir aantri1tii tulumba ile mihverine batlı ve bını:o 

zere hastahaneye giruuştir Bir kaç uygun \akatte 380 volt trıfaze, rotoru bobinli ele.ktrilı motörü. 

giıne .kadar ayağa kaliuıcagı taıı- J Santrilili, ııetıir lıanallzasyon suyunu nakledecejiiı>deo bu su içlııdeki ba-

mlA ed.ılıne.ktedJr. ıwuı V""1!r mevaddan millttsair olnu yp.cakıır. (11974) 

Bogaziçinde Anadolulı.i.sarmda Kava_ 

l eık çıttlıği namı malıalde bahçıvan Ya
ni zevcesi Dosyanın veresesinden ıazı 
Zoıge kocası 'l' A .N A Ş ' a : 1 
Medihanın PreoJes Mıhrı Emire aley 

hine ikame edilen Kavacık çı!tl.Jğı namı 
mahaldeki gayn menkuJJerı ıuyuun iza 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clld!Fe w dl&n7t7• _. .. ,, .... 

Adres: BabıJ.11 Cafalollt1 
7okaftı t6'eslııde No. U. Tel 13891 

34 numaralı llAna alt bir taslılh: 23 İklnciteşrin 1940 tarlhlnde intişar eden 
llAnın yünlü, pamuklu, lıeten clpllğb olarak çıkan ve bu kerre parant .. 
içinde ıooterilen lpJ.lii sehvoluı> bu kelimenin •iııeltli> otacab a!Alıadarlara 
bildlrilir, (11956) 

Kazanç vergisi mükelleflerinin nazarı dikkatine 

Istanbul Defterdarlığından 
040 mall yılına ail kuanç vergilerinin ıon taksit muddoti birinciltAnun IMO 

ayı sonunda bitmektedir. Mez.kQr vergiler bu· ay içinde Odenmt'di81 takdirde 
meye kabul olunmıyacağınız muameleli ,UZde on ilivesi suretil<? tasll edileceğinden icral takıfbata ve ceza ilavesini 
gıyap 1ı:aran makamına lıalm olmak ü- mahal kalmamak uz.ere aliikalılann borçlarını mezkOr tarihe kadar m('.nsup bıı-

lesı hakkındaki bükmıln tavzihi ıçın günü saat 10 • talik lrılınmıf olmakla 
mezkür gayn menkullerden 20 No. ıu tarihi iJADdan itibaren beş Ciin ıarfuı

araz.lde hissedar oldutuoU2 an.la§WJUI da itiraz eımediğinlz ve mahkemeye 
ve ilanen yapılan teblıgatı vakıaya ıca- ııelmedi~ takdirde bir daha mahke
bet etmenuıı oldu4'Wluulan hllkkınızda 

gıyap ltararı verilm11 ve M. gıyap ka
rarının tebliğıne karar verilmesi üzeri
ne malıkemenm 23/12/1140 Pauırtesi zere ilhıen leblıj olunur. (1289) bmduklan tabail ıube.l~rine ya\u"maları ricoı olunllr. (1111471 


